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АЛҒЫСӨЗ 
 
«Дәнекерлеу ісі» мамандығы «Техник-механик» біліктілігі бойынша 

оқу құралы 1114000 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы 
бойынша өзектілендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламасына 
сәйкес әзірленді. 

Дәнекерлеу өндірісінің техник-механигі-бұл металл 
конструкцияларды, бөлшектерді, бұйымдарды, сыйымдылықтарды және 
әртүрлі түрдегі құбырларды, құрамын, мақсаты мен күрделілік деңгейін 
құрастыру-дәнекерлеуді жүзеге асыратын маман. 

Техник-механиктердің лауазымдық міндеттері: - сапалы өнімді 
дайындау және шығару; дәнекерлеу жұмыстарын жүргізудің 
технологиялық дайындық жоспарына сәйкес жұмыс; жұмыстың мерзімі 
мен көлемін жоспарлау; дәнекерлеу жұмыстарын орындау технологиясын 
талдау; еңбекті қорғау нормаларын сақтау; дәнекерлеудің қатаң режимін 
сақтау; одан әрі жұмыс істеу үшін өнімге, материалдарға тапсырыс жасау; 
барлық қажетті құжаттама мен есепті жүргізу; еңбек өнімділігінің деңгейін 
арттыруға бағытталған жұмысты ұйымдастыруға көмектесу; жұмыс 
технологиясын немесе әдістерін жетілдіру бойынша зерттеу жұмыстарына 
қатысу мүмкіндігі. 

Оқу құралы суреттер мен сызбалармен, кестелермен, әдістемелік 
нұсқаулармен және кәсіби модульдер бойынша практикалық жұмыстармен, 
сондай-ақ бақылау сұрақтарымен және тапсырмаларымен сүйемелденетін 
теориялық материалды қамтиды. 

Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған.  

Кәсіптік модульдерді зерделеу кезінде білім алушылар дайындау, 
құрастыру-дәнекерлеу жабдығын пайдалана отырып, дәнекерленген 
құрылымдарды дайындаудың технологиялық процесін ұйымдастыру және 
жүргізу үшін қажетті білімді меңгереді. 

Аталған оқу құралының мақсаты колледж оқушыларын дәнекерлеу 
өндірісін ұйымдастыру негіздеріне, металл конструкциялары мен 
бұйымдарының бөлшектерін дайындау бойынша технологиялық 
операцияларға, құрастыру, дәнекерлеу және әрлеу операцияларына үйрету 
болып табылады. Екінші мақсат-заманауи дәнекерлеу өндірісін 
механикаландыру мен автоматтандыруды қамтамасыз ететін негізгі, 
қосалқы жабдықтар мен жарақтарды зерттеу. 

Оқу құралының міндеттері-студенттерді оқыту: 
- берілген қасиеттері бар дәнекерленген қосылыстар өндірісінің 

технологиялық процестерін жобалауды орындау; 
- бастапқы технологиялық құжаттаманы және технологиялық 

жабдықты дайындауды орындау; 
- механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдау және 

пайдалану. 
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 Қазіргі уақытта өндірісте жұмыс істейтін адамдар санын азайту, өнім 
сапасын жақсарту, өндірісті, ең алдымен оны техникалық қайта 
жарақтандыру және қайта құру негізінде жаңартуды қамтамасыз ету, 
механикаландыру мен автоматтандыру деңгейін арттыру кезінде еңбек 
өнімділігін арттыру туралы мәселе өте өзекті. Шешу үшін заманауи 
технологиялық жабдықтарды, механизмдерді, әртүрлі құрылғыларды, 
арнайы құралдарды кеңінен қолдану қажет. Құрастыру және дәнекерлеу 
жұмыстарының тиімділігі жаңа дәнекерлеу құрылғыларын, 
механикаландыру мен автоматтандырудың әртүрлі құралдарын енгізуге 
байланысты. Дәнекерлеу технологиясы сонымен қатар металды кесуді, бір 
металды екінші металға жабыстыруды, бүрку мен металдандыруды 
қамтиды. 

Дәнекерлеу өндірісінің қазіргі заманғы маманы бөлшектер мен 
бұйымдарды, құрылғыны, функционалды мақсатын, дәнекерлеу 
құрылғыларын пайдалану және қолдану ережелерін білу үшін белгілі бір 
білімді қажет етеді. Ол дәнекерлеу өндірісінің әмбебап-құрастырмалы және 
баптау құрылғыларын қолдану жүйесінің осы саласындағы практиканың 
қазіргі заманғы жетістіктерін, сондай-ақ оларды дәнекерлеу өндірісінің 
кешенді механикаландырылған желілерінде қолдану ерекшеліктерін білуі 
керек.     
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Кіріспе 

Қазіргі уақытта дәнекерлеу өндірістің үлкен тәуелсіз түріне айналды. 
Ол түбегейлі жаңа құрылымдар мен құрылыстарды құру және салу, 
машиналар мен құрылғыларды жөндеу, ерекше қасиеттері бар өнімдер алу 
үшін қолданылады. Дәнекерленген құрылымдар ультра жоғары және 
ультра төмен температурада, атмосферадан едәуір жоғары қысым кезінде 
және ғарыштық вакуум жағдайында қызмет етеді. Дәнекерлеу саласындағы 
заманауи жетістіктер металдарды ғана емес, пластмассаны, шыныны, 
керамиканы және басқа да материалдарды біріктіруге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, дәнекерленген элементтер электронды жабдық өндірісінде 
бірнеше микроннан бастап машина жасау мен құрылыста ондаған метрге 
дейін болуы мүмкін.  

Дәнекерленген конструкцияларды өндіру технологиялық 
операциялар мен өтулердің тұтас кешенін қамтиды. Ол металды жұмысқа 
дайындаудан және дәнекерленген құрылымның бөлшектерін жасаудан 
басталады. Дәнекерлеу өндірісінде дәнекерленетін элементтерді құрастыру 
технологиялық процестің аяқталған бөлігі болып табылмайды. Ол 
дәнекерлеу операцияларынан бұрын болады және кеңістіктегі 
дәнекерленген элементтердің орнын бекітеді, кейінгі дәнекерлеу 
операциясы дәнекерлеу үшін құрастыру кезінде орнатылған бөліктердің 
орнын анықтайды. Дәнекерлеу процесінде дәнекерлеу кернеулерінің 
әсерінен қосылатын элементтердің кеңістіктік орналасуы өзгеруі мүмкін. 
Сондықтан дәнекерлеу үшін құрастыру жұмыстарына дәнекерлеу 
кернеулері мен деформацияларын есепке алудың қосымша шарттары 
қолданылады. Ерекшелігі-технологиялық талаптарға сәйкес дәнекерлеу 
саңылауының болуы. Дәнекерленген элементтерді құрастырудың мүмкін 
түрлерінің ішінде стационарлық құрастыру жиі кездеседі. Әрбір 
технологиялық операциядан кейін бөлшектердің мөлшерін және 
конструкция тораптарын құрастыру және дәнекерлеу сапасын бақылау 
жүргізіледі. Дәнекерленген құрылымдар өндірісіндегі дәнекерлеуден 
кейінгі операциялар да маңызды мәнге ие. Оларға түзету, тазарту, 
дәнекерлеу сапасы мен құрылымның мөлшерін бақылау, қорғаныс 
жабындарын қолдану жатады.    

Өндірісті ұтымды ұйымдастыру, технологиялық процесті дұрыс құру, 
жүк көтергіш механизмдерді, механикаландыру және автоматтандыру 
құралдарын, заманауи құрастыру және дәнекерлеу жабдықтарын қолдану 
жоғары еңбек өнімділігі мен дәнекерленген бұйымдар мен 
конструкциялардың сапасын қамтамасыз етеді. 

Соңғы онжылдықта Қазақстан Республикасында дәнекерлеу 
өндірісінің халықаралық стандарттары қолданыла бастады, бұл 
қазақстандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілетті өнімін құрайды және 
халықаралық жобаларға қатысуға мүмкіндік береді.                                           
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1 тарау. Берілген қасиеттері бойынша дәнекерленген қосылыстар 
өндірісінің технологиялық процестерін жобалауды орындау 

 
1.1. Машина жасау өндірісінің негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары 
 
Қазіргі заманғы машина жасау кәсіпорындары, соның ішінде 

автомобиль зауыттары автоматтар мен дәнекерлеу роботтарын қолдана 
отырып, дәнекерлеу өндірісін дамытудың ең жоғары деңгейіне ие.   

Өнім машина жасау өндірісінің соңғы сатысының өнімі деп аталады. 
Бұл машина, құрастыру қондырғысы (машина құрастыру немесе 
дәнекерленген құрылым), дайындама немесе бөлік болуы мүмкін.  

Машина - бұл энергияны, материалдарды немесе жұмысты 
түрлендіруге арналған қозғалыстарды орындайтын механизм немесе 
механизмдер үйлесімі.      

Машина жасау өндірісіндегі дайындама - бұл бөлікті жасау үшін 
қолданылатын өнім [1].  

Бөлшек - бұл құрастыру жұмыстарын қолданбай құрамы бойынша 
біртекті материалдан жасалған өнім. Мысалы, бөлшектер-беріліс, жең, 
құйылған корпус, биметалл табақ. Бөлшектер сонымен қатар дәнекерлеу 
және дәнекерлеу арқылы жасалған бұйымдар болып табылады, мысалы, 
металл жолақты илеу арқылы жасалған және автоматты желіде бойлық 
немесе спиральды тігіспен дәнекерленген құбыр. 

Құрастыру қондырғысы - құрамдас бөліктері құрастыру жұмыстары 
кезінде өндіруші кәсіпорында қосылуға жататын өнім. Құрастыру 
қондырғысы жеке бөліктерден немесе жоғары тапсырыс пен бөлшектердің 
құрастыру қондырғыларынан тұруы мүмкін. Машина жасауда кешендер 
мен жиынтықтар ерекшеленеді.  

Кешен - бұл екі немесе одан да көп арнайы өнімдер, құрастыру 
операциялары арқылы өндірушіде қосылмаған, бірақ өзара байланысты 
операциялық функцияларды орындауға арналған (мысалы, металл кесетін 
білдектердың автоматты желісі, бұрғылау қондырғысы, кеме және т.б.).      

Жиынтық - бұл өндіруші кәсіпорында құрастыру операцияларымен 
біріктірілмеген және жалпы пайдалану мақсаты бар өнімдер жиынтығын 
білдіретін екі немесе одан да көп бұйым. Бұйымдар олардың мақсатына 
қарай негізгі және қосалқы өндіріс бұйымдарына бөлінеді. Біріншісі сатуға 
арналған, екіншісі-кәсіпорынның жеке қажеттіліктеріне арналған. Өнімнің 
күйін оған қойылатын бастапқы талаптарды қалыптастырудан бастап оны 
пайдалану аяқталғанға дейін дәйекті түрде өзгертудің өзара байланысты 
процестерінің жиынтығы әдетте өнімнің өмірлік циклі деп аталады. 
Өмірлік цикл дәнекерлеу бұйымның сызба түрінде 1.1 суретінде 
көрсетілген. Бастапқыда компания өнімге сұраныс нарығын, оның 
тұтынушылық қасиеттерін зерттейді немесе дәнекерленген бұйымдар мен 
құрылымдарды өндіруге тапсырыс алады. Содан кейін кәсіпорын 
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дәнекерленген бұйымды жобалау және осы бұйымды дайындау 
технологиясы бойынша тәжірибелік-конструкторлық, ғылыми-зерттеу 
және технологиялық жұмыстарды орындайды. Осы уақытта дерлік 
өндірісті жобалау және технологиялық дайындау жүзеге асырылады. 
Өндірісті конструкторлық жобалау (сурет.1.1) дәнекерлеу бұйымының 
конструкциясын әзірлеу және тиісті техникалық құжаттаманы (сызбалар, 
ерекшеліктер және т.б.) жасауды қамтиды. Өндірісті технологиялық 
дайындау өнімді құрастырудың және оның бөлшектерін жасаудың 
технологиялық процестерін құрудан, конструкцияларды әзірлеуден және 
тиісті құжаттаманы ресімдей отырып, құрастыру және дәнекерлеу 
құрылғылары мен басқа да технологиялық жабдықтарды дайындаудан 
тұрады. Өндірісті конструкторлық-технологиялық дайындаумен қатар 
дәнекерлеу бұйымының тәжірибелік үлгісі дайындалады, бақылау және 
оны сынау жүргізіледі, сондай-ақ қажет болған жағдайда тәжірибелік 
үлгінің конструкциясын және дәнекерлеу өндірісінің технологиясын 
жетілдіру мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстары жүзеге асырылады. 
Өндірісті жобалау және технологиялық дайындау аяқталғаннан кейін 
тапсырысты орындау немесе дәнекерленген өнімді сериялық шығару 
басталады. Дәнекерленген бұйымдар мен конструкциялардың ерекше 
әртүрлілігі олардың бірыңғай жіктелуін күрделендіреді. Оларды 
дайындама алу әдісі бойынша жіктеуге болады (табақ, дәнекерленген, 
дәнекерленген, штампталған құрылымдар); мақсаты бойынша (құрылыс, 
вагон, кеме, авиация, газ және мұнай қоймалары және т.б.). Жобалау және 
өндіру мәселелерін қарастырған кезде дәнекерленген құрылымдарды 
олардың жұмысына тән сипаттамаларға байланысты жіктеген жөн. Бұл 
жағдайда дәнекерленген элементтер мен құрылыс құрылымдарының келесі 
түрлерін ажыратуға болады: сәулелер – негізінен көлденең иілу үшін 
жұмыс істейтін құрылымдық элементтер. Бір-бірімен тығыз байланысқан 
арқалықтар рамалық конструкцияларды құрайды; бағандар – негізінен қысу 
немесе бойлық иілу арқылы қысу үшін жұмыс істейтін элементтер; торлы 
құрылымдар.  
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Сурет 1.1. Дәнекерленген өнімнің өмірлік циклі [1] 
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Сурет 1.1. Дәнекерленген өнімнің өмірлік циклі [1] 

  

  
 

Оларға фермалар, тіреуіштер, арматуралық торлар мен жақтаулар 
жатады. Қабық құрылымдары, әдетте, артық қысымға ұшырайды; оларға 
қосылыстардың герметикалығы талап етіледі. Бұл түрге цилиндрлер, 
қысым ыдыстары, сұйыққоймалар, газ ұстағыштар және құбырлар жатады. 
Корпустық көлік конструкциялары динамикалық жүктемелерге ұшырайды. 
Оларға ең аз салмақпен жоғары қаттылық талаптары қойылады. Осы 
типтегі негізгі құрылымдар-көбінесе ауыспалы, бірнеше рет қайталанатын 
жүктемелерде жұмыс істейтін кемелер, вагондар, автомобиль корпустары, 
машина бөлшектері. 

Өндіріс процесі – бұл заттарды өнімге немесе дайын машинаға 
айналдыру жолындағы кезеңдер.  

Технологиялық процесс - объектінің сапалық жай-күйінің өзгеруі, 
дайындаманың пішіні мен өлшемдерінің, металдың (материалдың немесе 
жартылай фабрикаттың) қасиеттерінің өзгеруі болатын өндірістік 
процестің бөлігі. [1]  

Жұмыс орны – бір жұмысшының немесе жұмысшылар тобының 
жұмысына арналған, технологиялық жабдықтар, құрал-саймандар, жүк 
көтергіш-көлік құрылғылары, дайындамаларды, бөлшектерді сақтауға 
арналған сөрелер орналасқан цех алаңының бөлігі. 

Операция – жұмыс орнында орындалған технологиялық процестің 
аяқталған бөлігі (мысалы, кесу, құрастыру, дәнекерлеу).  

Ауысу - технологиялық операцияның бір бөлігі (дәнекерлеуге 
қатысты, мысалы, келесі жіктерді төменгі қалыпта дәнекерлеуге арналған 
көмкергіштегі дәнекерленген құрылымды бұру). 

Жұмыс позициясы (позиция) – құрылғымен бірге орнатылған 
түйіннің әрбір жаңа позициясы.  

Еңбек сыйымдылығы - технологиялық процесті немесе оның бір 
бөлігін орындауға кететін уақыт мөлшері.                                                     

Серия – тұрақты, өзгермейтін сызба бойынша дайындалатын 
бұйымдар мен машиналардың саны.   

Жеке өндіріс - бұл конструкция мен өлшем бойынша әр түрлі 
бұйымдар бір данада жасалатын өндіріс.  

Сериялық өндіріс - бұйымдарды дайындау бір мезгілде өндіріске 
шығарылатын, құрылымы жағынан бір үлгідегі және мөлшері жағынан 
бірдей аттас бұйымдардан тұратын партиялармен немесе сериялармен 
жүргізілетін өндіріс.  

Жаппай өндіріс - бұл бірдей өнімдердің көп мөлшері жұмыс 
орындарында үнемі қайталанатын операцияларды үздіксіз орындау арқылы 
шығарылатын өндіріс. Машина жасау кәсіпорындары әртүрлі өнімдерді 
өндіруге арналған: машиналар, білдектер, қозғалтқыштар, ұшақтар, өзен 
және теңіз кемелері, зымырандар және т. б. Мақсатына қарай бұйымдар 
негізгі және қосалқы өндіріс бұйымдарына бөлінеді. Негізгі өндіріс 
өнімдері тапсырыс берушіге осы кәсіпорыннан тыс жеткізуге арналған. 
Қосалқы өндіріс өнімдері оларды өндіретін кәсіпорынның жеке 
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қажеттіліктеріне ғана арналған. Мысалы, машина жасау кәсіпорны 
авиациялық зауытқа арналған авиациялық қозғалтқыштар шығарады. Бұл 
жағдайда қозғалтқыштар негізгі өндірістің өнімі болып табылады. Бірақ 
машина жасау кәсіпорнында кәсіпорынның өзі үшін авиациялық 
қозғалтқыштарды жасау үшін қажет арнайы құралды өндіруге арналған 
құрал-саймандар цехы бар. Бұл жағдайда құрал көмекші өндірістің өнімі 
болып табылады және тек осы кәсіпорынның қажеттіліктеріне арналған.                                            

Барлық өнімдер бір-бірімен байланысқан жеке бөліктерден тұрады. 
Бөлшек-бұл құрастыру жұмыстарын қолданбай, атауы мен маркасы 
бойынша біртекті материалдан жасалған өнім. Бөлшектер-біліктер, жеңдер, 
редукторлар, ернемектер, тұтқалар, кресттер, піспектер және т. б. Егер біз 
қолданыстағы бөлшектердің барлық түрлерін мұқият қарастыратын болсақ, 
онда өңдеудің жалпы тәртібі бар бөліктердің бүкіл топтарын (кластарын) 
бөлуге болады.      

Бөлшектердің әртүрлі жіктелуі бар. Сонымен, А.Я. Малкин ұсынған 
технологиялық классификацияға сәйкес, барлық бөлшектерді бес классқа 
бөлуге болады [1]: 1 класс – симметрияның негізгі осьі бойымен тесіктері 
жоқ айналу бөлшектері, олардың ұзындығының диаметріне қатынасы 2-ден 
20-ға дейін-білік түріндегі бөліктер. 1-ші класстағы бөлшектердің 
конструкцияларының мысалдары 1.2-суретте көрсетілген. 2 класс– 
симметрияның негізгі осьі бойымен тесік арқылы өтетін айналу денелері 
болып табылатын бөліктер (барлық жеңдер, құбырлар, дискілер, сақиналар 
және т.б.). 2-ші класты бөлшек конструкцияларының мысалдары 1.3. 
суретінде көрсетілген. 3 класс – параллель осьтері бар екі тесік немесе бір 
тесік және дәл сыртқы контуры бар параллель жазықтықтары бар бөліктер. 
тесіктердің осьтері бір жазықтықта орналасқан (байланыстырушы 
шыбықтар, тұтқалар, қапсырмалар, қақпақтар және т.б.). 3 класты 
бөлшектердің конструкцияларының мысалдары 1.4 суретінде көрсетілген. 
4 класты – қорап тәрізді бөлшектер (корпустар, сыйымдылықтар, қораптар, 
бактар және т.б.). 4 класты бөлшектерді жобалау мысалдары 1.5-суретте 
көрсетілген. 
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қажеттіліктеріне ғана арналған. Мысалы, машина жасау кәсіпорны 
авиациялық зауытқа арналған авиациялық қозғалтқыштар шығарады. Бұл 
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қозғалтқыштарды жасау үшін қажет арнайы құралды өндіруге арналған 
құрал-саймандар цехы бар. Бұл жағдайда құрал көмекші өндірістің өнімі 
болып табылады және тек осы кәсіпорынның қажеттіліктеріне арналған.                                            

Барлық өнімдер бір-бірімен байланысқан жеке бөліктерден тұрады. 
Бөлшек-бұл құрастыру жұмыстарын қолданбай, атауы мен маркасы 
бойынша біртекті материалдан жасалған өнім. Бөлшектер-біліктер, жеңдер, 
редукторлар, ернемектер, тұтқалар, кресттер, піспектер және т. б. Егер біз 
қолданыстағы бөлшектердің барлық түрлерін мұқият қарастыратын болсақ, 
онда өңдеудің жалпы тәртібі бар бөліктердің бүкіл топтарын (кластарын) 
бөлуге болады.      

Бөлшектердің әртүрлі жіктелуі бар. Сонымен, А.Я. Малкин ұсынған 
технологиялық классификацияға сәйкес, барлық бөлшектерді бес классқа 
бөлуге болады [1]: 1 класс – симметрияның негізгі осьі бойымен тесіктері 
жоқ айналу бөлшектері, олардың ұзындығының диаметріне қатынасы 2-ден 
20-ға дейін-білік түріндегі бөліктер. 1-ші класстағы бөлшектердің 
конструкцияларының мысалдары 1.2-суретте көрсетілген. 2 класс– 
симметрияның негізгі осьі бойымен тесік арқылы өтетін айналу денелері 
болып табылатын бөліктер (барлық жеңдер, құбырлар, дискілер, сақиналар 
және т.б.). 2-ші класты бөлшек конструкцияларының мысалдары 1.3. 
суретінде көрсетілген. 3 класс – параллель осьтері бар екі тесік немесе бір 
тесік және дәл сыртқы контуры бар параллель жазықтықтары бар бөліктер. 
тесіктердің осьтері бір жазықтықта орналасқан (байланыстырушы 
шыбықтар, тұтқалар, қапсырмалар, қақпақтар және т.б.). 3 класты 
бөлшектердің конструкцияларының мысалдары 1.4 суретінде көрсетілген. 
4 класты – қорап тәрізді бөлшектер (корпустар, сыйымдылықтар, қораптар, 
бактар және т.б.). 4 класты бөлшектерді жобалау мысалдары 1.5-суретте 
көрсетілген. 

  
 

 

Сурет 1.2. 1-класс бөлшектерін жобалау мысалдары 

5 класс - бірнеше симметрия осі бар күрделі бөлшектер (кресттер, 
піспектер, дифференциалдар корпусы және т.б.).  

 

 

Сурет 1.3. 2-классты бөлшектердің конструкцияларының мысалдары 
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1.4 сурет. 3-класс бөлшектерін жобалау мысалдары 

 

Сурет 1.5. 4-класс бөлшектерін жобалау мысалдары 
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1.4 сурет. 3-класс бөлшектерін жобалау мысалдары 

 

Сурет 1.5. 4-класс бөлшектерін жобалау мысалдары 

 

  
 

ЕСҚЖ-ға сәйкес машина жасау мен аспап жасаудың барлық 
бөлшектеріне мынадай номенклатурамен алты класс орнатылған: 71 – 
класс - дөңгелектер, дискілер, тегершіктер, сақиналар, блоктар, төлкелер, 
өзектер, стақандар, бағаналар, біліктер, соташықтар және т. б. түріндегі 
айналу денелері. Бұл класста барлық бөліктер әлі де бөліктің ұзындығының 
ең үлкен сыртқы диаметрге қатынасы бойынша үш диапазонға бөлінеді; 72-
класс-беріліс элементтері бар айналу денелері: құбырлар, құбыршектер, 
сегменттер және т. б.; 

73-класс - корпустық, тіректік, сыйымдылықты бөлшектер; 74 - класс 
- айналу денелері болып табылмайтын бөлшектер: жазық, иінтіректі, жүк, 
тарту және т.б.; 75-класс-жұдырықшалы, кардан, серіппелі, бекітпе 
бөлшектер; 76-класс-дербес функцияларды орындайтын технологиялық 
жабдықтардың бөлшектері (бұрғылар, шүмектер, матрицалар, пуансондар 
және т. б.); бөлшектердің басқа да жіктелімдері бар. 

Құрастыру бірлігі (түйін) - бұл бөлек жиналатын және кейінгі 
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орындай алатын құрастыру бірлігі. Агрегаттық принцип бойынша жасалған 
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Сапа - бұл өнімнің мақсатына сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді 
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дәлдікке, қуатқа, өнімділікке, тиімділікке, өнімнің тиімділігіне, оның 
автоматтандыру дәрежесіне байланысты күрделі көрсеткіш.  

Өнімділік - белгілі бір параметрлер шегінде берілген функцияларды 
орындай алатын өнімнің жағдайы.  

Сенімділік - бұл өнімді уақытында сақтау қасиеті. Өнімнің 
сенімділігі сенімділік пен беріктік ұғымдарын қамтиды. Сенімділік - бұл 
өнімнің белгілі бір уақыт кезеңінде, ешқандай реттеусіз, жөндеусіз және 
т.б. жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті.  

Беріктік - бұл өнімнің жұмыс істеуі тоқтатылғаннан кейін шекті 
жағдай басталғанға дейін өнімнің жұмыс қабілеттілігін сақтайтын уақыт 
кезеңі. 

Дәнекерлеу өндірісіндегі технологиялық процестерді жобалау 
туралы жалпы мәліметтер 

Өндірісті жобалауға және технологиялық дайындауға байланысты 
негізгі ұғымдар мыналар болып табылады. [1]  
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Өндірістік процесс - бұл кәсіпорында өндірілетін және өндірілген 
өнімді өндіру мен жөндеуге байланысты барлық әрекеттердің жиынтығы. 
Өндірістік процесс бұйымдарды дайындау мен құрастыруды, оларды 
сақтауды,консервациялауды, қорғауды, тасымалдауды, бақылауды, 
өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындауды және 
күнтізбелік жоспарлауды қамтиды.    

Технологиялық процесс - бұл өндіріс процесінің бөлігі, оның 
құрамына өндіріс объектілерінің мөлшерін, пішінін және сыртқы түрін, 
сондай-ақ физика-механикалық қасиеттерін өзгертуге байланысты 
механикалық өңдеу кезеңдері ғана кіреді.  

Технологиялық операция - бұл бір уақытта өңделетін немесе 
жиналатын бір немесе бірнеше өнімнің үстінде бір жұмыс орнында үздіксіз 
орындалатын технологиялық процестің бөлігі. Технологиялық операция 
жоспарлау мен есепке алуды жүзеге асырудың негізгі бірлігі болып 
табылады. Автоматтандырылған өндіріс жағдайларына қатысты 
технологиялық операция-бұл автоматты түрде жұмыс істейтін көлік-тиеу 
құрылғыларымен байланысқан бірнеше машиналардан тұратын автоматты 
желіде үздіксіз орындалатын технологиялық процестің аяқталған бөлігі. 
Қондырғылар - өңделген дайындамаларды үнемі бекітіп отыратын 
технологиялық операцияның бөлігі. Технологиялық ауысу - бұл 
машинаның жұмыс режимін өзгертпестен немесе автоматты түрде 
өзгертпестен өңдеу нәтижесінде пайда болатын қолданылатын құрал мен 
беттердің тұрақтылығымен сипатталатын технологиялық операцияның 
аяқталған бөлігі. Позиция - операцияның белгілі бір бөлігін орындау үшін 
құралға қатысты дайындаманың бекітілген орны. Жұмыс барысы - 
дайындаманың пішінінің, өлшемдерінің, бетінің сапасы мен қасиеттерінің 
өзгеруімен бірге құралдың дайындамаға қатысты бір реттік қозғалысынан 
тұратын технологиялық ауысудың аяқталған бөлігі. Көмекші қозғалыс - 
бұл дайындаманың пішінін, бетінің сапасын немесе қасиеттерін өзгертумен 
қатар жүрмейтін, бірақ жұмыс барысын дайындау үшін қажет құралға 
қатысты құралдың бір реттік қозғалысынан тұратын технологиялық 
ауысудың аяқталған бөлігі. Қабылдау-адамның ауысуды немесе оның бір 
бөлігін жүзеге асыру кезінде орындалатын және бір мақсатқа біріктірілген 
іс-әрекеттерінің толық жиынтығы. 

 
1.1 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
1.Ұғымдарды анықтаңыз: өнім, машина, дайындама, бөлшек.  
2.«Дәнекерленген өнімнің өмірлік циклі» дегеніміз не?  
3.Дәнекерленген өнімнің өмірлік циклі қандай кезеңдерден тұрады?                                
4."Өндіріс процесі" дегеніміз не?      
5.Дәнекерлеу өндірісін жобалауға және технологиялық дайындауға 

байланысты негізгі ұғымдар қандай?           
6.Барлық бөлшектерді технологиялық жіктеу бойынша қандай 

класстарға бөлуге болады?  
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1.2. Дәнекерленген бұйымдарды конструктивтік-технологиялық 
жобалау 

1.2.1 Дәнекерленген конструкциялардың технологиялылығы 
және оларды жобалау кезеңдері 

 
Қазіргі өндірісте дәнекерленген құрылымдарды жасау үшін металл 

прокатының шамамен 80% қолданылады. Индустриалды дамыған елдердің 
жалпы ұлттық өнімінің жартысынан көбі дәнекерлеу технологиясын 
қолдану арқылы өндіріледі. Барлық дәнекерленген құрылымдар мен 
бұйымдардың 60% - ға жуығы механикаландырылған және автоматты 
дәнекерлеу әдістерімен дайындалады. Автомобиль зауыттарындағы 
дәнекерлеу жұмыстарын механикаландыру деңгейі 100% - ға жақындап 
келеді.[11] 

Дәнекерленген бұйымдардың өлшемдері бірнеше миллиметрден 
басталып және грамм үлесіндегі салмағы көп тонналы көп метрлік 
дәнекерленген конструкциялар мен құбырларға дейін жетеді. Қазіргі 
заманғы дәнекерлеу технологиясы керамика, пластмасса, сүйек матасы 
сияқты көптеген металдарды, қорытпаларды және металл емес заттарды 
біріктіруге мүмкіндік береді. Бірақ ең көп таралған металл-болат, ал түсті 
металдардан – алюминий, мыс және олардың қорытпалары. 

Машина жасау-жоғары дамыған дәнекерлеу өндірісі бар сала. 
Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудың технологиялық процесі 
дайындау, құрастыру, дәнекерлеу, бақылау, әрлеу және басқа да 
операцияларды қамтиды. Дәнекерлеудің басым әдістері-электр доғасы 
және электр қождары, сонымен қатар электр байланысын дәнекерлеу. 
Дәнекерленген құрылымдарды өндірудің жаңа технологиялық процесін 
жасау кезінде қол еңбегін кешенді механикаландыру арқылы 
мүмкіндігінше ауыстыру керек. 

Дәнекерленген құрылым үшін оңтайлы-бұл өнімнің мақсатына 
сәйкес келетін және сенімді жұмысты қамтамасыз ететін құрылымдық 
формалар. 

Дәнекерленген құрылымды жобалау кезінде технологияның 
мүмкіндіктері мен ерекшеліктері, оны өндіру міндетті түрде ескеріледі. 
Дәнекерленген құрылымдарды жобалау ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002 "БОЛАТ 
КОНСТРУКЦИЯЛАР. Жобалау нормалары" ескере отырып жүргізіледі. 

Ең жақсы нәтижелерге дәнекерлеу конструкторлары мен 
технологтарының бірлескен, келісілген жұмысы арқылы қол жеткізіледі. 
Жобалау процесі 3 кезеңге бөлінеді [2] 

Эскиздік жобалау кезеңінде әр түрлі конструкция нұсқаларында 
өнімнің берілген қызметтік қасиеттерін қамтамасыз етудің негізгі 
мүмкіндігі анықталады және олардың технологиялық орындылығы 
бағаланады. Басты конструктивті рәсімдеу, әдетте, осы типтегі өнімдерді 
жасаудың алдыңғы тәжірибесімен алдын-ала анықталады. Керісінше, жеке 
элементтердің пішіні мен мөлшерін таңдау белгілі бір жобаланған 
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құрылымның параметрлері мен ерекшеліктерімен анықталады. Бұл 
элементтерді материалды және дайындамаларды алу әдісін таңдаумен бір 
уақытта жобалау кезінде конструкциялаушы дәнекерленген 
қосылыстардың орналасуын белгілейді; олардың түрі мен дәнекерлеу әдісі. 
Осылайша, дәнекерленген құрылымдардың технологиялылығының негізгі 
мәселелері конструкцияның бірінші кезеңінде жеке дайындамалардан 
орналасудың үлкен мүмкіндіктерін шебер пайдалану және дәнекерлеу 
арқылы өндірістің ең прогрессивті әдістерін қолдану арқылы шешіледі. 
Технолог конструкция технологиялылықты ескермей әзірленген озық 
технологияны тиімді пайдалана алмайды. Сондықтан, дәнекерлеу 
құрылымын жобалаудың барлық кезеңдерінде құрылымдық шешімдердің 
тиімділігін дамыту кезінде дәнекерлеуші технологтардың қатысуы 
міндетті, олардың қатысуы конструкторлық бюролардың технологиялық 
бөлімдері арқылы да, бас дәнекерлеушінің бөлімімен келісу арқылы да 
қамтамасыз етіледі. 

Техникалық жоба сатысында барлық негізгі түйіндер мен көп 
уақытты қажет ететін бөліктердің конструкциясы әдетте бірнеше нұсқада 
жасалады, содан кейін оларды пайдалану сенімділігі мен сенімділігі 
бойынша салыстырады. Қажет болған жағдайда өндірістің еңбек 
сыйымдылығын, металл сыйымдылығын және басқа көрсеткіштерді 
есептеңіз. Барлық басқалардан едәуір жоғары нұсқаны табу әрдайым 
мүмкін емес; содан кейін таңдау осы жағдайда шешуші болатын индикатор 
негізінде жасалады. 

Жұмысты жобалау кезеңінде қабылданған конструкция нұсқасын 
егжей-тегжейлі технологиялық пысықтауды жүргізеді. Біріншіден, олар 
үлкен дайындамалардың сызбалары мен техникалық шарттарын, әсіресе 
сырттан жеткізілетін сызбаларды, содан кейін барлық негізгі түйіндер мен 
бөлшектердің сызбаларын және оларды жасау, құрастыру, монтаждау және 
сынау үшін техникалық шарттарды қарастырады. Жұмыс сызбалары бас 
дәнекерлеушінің бөліміне жіберіледі. Мұнда жобаланған конструкцияның 
жұмыс технологиясын жасау кезінде негізінен материалдарды таңдаумен 
байланысты кемшіліктер анықталады (олардың дәнекерленуі бойынша), 
дайындамалардың түрлері, тігістердің мөлшері, жиектерді дайындау 
сипаты, өңдеуге рұқсат, пішін мен өлшемдерге төзімділік, бақылау 
әдістері. Конструктормен келісім бойынша қажетті өзгерістер өнімді 
өндіріске енгізгенге дейін сызбалар мен технологиялық құжаттамаға 
енгізіледі. Кейбір жағдайларда дәнекерленген құрылымдардың түбегейлі 
жаңа түрлерін жасау кезінде, сондай-ақ жаңа материалдарды немесе 
дәнекерлеу процестерін игеру кезінде ғылыми-зерттеу ұйымдары ең 
күрделі мәселелерді шешуге тартылады. Жобалау кезеңінде, әдетте, 
өнімділікті жақсарту бойынша жұмыс негізінен үш бағытта жүзеге 
асырылады. [2] 

1. Металл үнемдеу.  Ең жақсы құрылымдық формаларды іздеу, 
мүмкін қолданыстағы жүктемелердің сипаты мен мәндерін дәлірек есепке 
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құрылымның параметрлері мен ерекшеліктерімен анықталады. Бұл 
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уақытта жобалау кезінде конструкциялаушы дәнекерленген 
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жұмыс технологиясын жасау кезінде негізінен материалдарды таңдаумен 
байланысты кемшіліктер анықталады (олардың дәнекерленуі бойынша), 
дайындамалардың түрлері, тігістердің мөлшері, жиектерді дайындау 
сипаты, өңдеуге рұқсат, пішін мен өлшемдерге төзімділік, бақылау 
әдістері. Конструктормен келісім бойынша қажетті өзгерістер өнімді 
өндіріске енгізгенге дейін сызбалар мен технологиялық құжаттамаға 
енгізіледі. Кейбір жағдайларда дәнекерленген құрылымдардың түбегейлі 
жаңа түрлерін жасау кезінде, сондай-ақ жаңа материалдарды немесе 
дәнекерлеу процестерін игеру кезінде ғылыми-зерттеу ұйымдары ең 
күрделі мәселелерді шешуге тартылады. Жобалау кезеңінде, әдетте, 
өнімділікті жақсарту бойынша жұмыс негізінен үш бағытта жүзеге 
асырылады. [2] 

1. Металл үнемдеу.  Ең жақсы құрылымдық формаларды іздеу, 
мүмкін қолданыстағы жүктемелердің сипаты мен мәндерін дәлірек есепке 

  
 

алу, есептеудің нақтыланған әдістерін қолдану конструкциялаушыға 
металды үнемдеуге, артық қауіпсіздік маржасын жоюға, әлсіз қатысатын 
металдың массасын азайтуға мүмкіндік береді. Кеңістіктік торлы 
құрылымдардың орнына қабықшалы конструкцияларды қолданған жөн; 
бүгілген немесе гофрленген жұқа табақты, сондай-ақ ұялы элементтерді 
қолдана отырып, жоғары қаттылық талаптарын қанағаттандыру; бойлық 
тұрақтылыққа жұмыс жасау кезінде құбырлы элементтерді пайдалану 
ұсынылады. Металды таңдау өнімнің массасын азайтуға үлкен 
мүмкіндіктер ашады. Металлдың ең үлкен үнемдеуі күшті және беріктігі 
жоғары болаттарды, сондай-ақ жоғары беріктігі бар қорытпаларды 
(алюминий, титан) пайдалану арқылы алынуы мүмкін. Өнімнің 
массасының төмендеуіне ыстықтай илектелген элементтердің орнына 
неғұрлым берік суықтай илектелген элементтерді қолдану, сондай-ақ 
термоөңдеуді қолдану ықпал етеді. Алайда, металдың беріктігінің 
жоғарылауы көбінесе оның дәнекерленуінің нашарлауымен немесе сынуға 
төзімділіктің төмендеуімен бірге жүреді. Сондықтан металдың беріктігін 
арттыру арқылы үнемдеу барлық осы факторларды ескере отырып ғана 
орынды болады. Композициялық материалдарды, мысалы, екі қабатты 
болаттарды қолдану үлкен перспективаларға ие.      

2. Өндірістің еңбек сыйымдылығын төмендету. Осыған байланысты 
дайындамаларды алудың өлшемдері мен әдістерін, сондай-ақ оларды 
дәнекерлеу әдістерін таңдау маңызды. Құрылымдық схеманы зерттеу және 
қималардың өлшемдерін шамамен есептеу кезінде құрылымның монолитті 
немесе дәнекерленген екендігі әлі маңызды емес. Дәнекерлеуге тікелей 
байланысты сұрақтар өнімді жеке дайындамаларға бөлу кезінде 
туындайды. Дәнекерленген қосылыстардың орналасуын анықтай отырып, 
конструкциялаушы жеке дайындамалардың пішіні мен өлшемдерін ғана 
емес, сонымен қатар дайындамаларды алу әдістері, қосылыстар түрлері, 
дәнекерлеу әдістері және т.б. сияқты бірқатар құрылымдық және 
технологиялық мәселелерді шешуді алдын-ала анықтайды. Сондықтан 
бөлшектеу нұсқасын таңдау оның құрылымдық технологияға әсері 
тұрғысынан өте маңызды. Үлкен көлемді және жаппай бірегей өнімдерді 
жобалау кезінде бөлу көбінесе мәселені шешудің жалғыз мүмкіндігі болып 
табылады, себебі қолданыстағы жабдықтың жеткіліксіз қуаты мұндай 
өнімдерді толығымен шығаруға мүмкіндік бермейді. Күрделі бөлшектерді 
бөлу кезінде жеке дайындамалардың пішіндерінің қарапайымдылығын 
дәнекерленген қосылыстардың ұтымды орналасуымен біріктірген жөн. 
Мысалы, үлкен көлемдегі тұтас құйылған күрделі болат құю цехтың 
еденінде қол еңбегінің үлкен шығынымен қалыптауға тура келеді. Шағын 
қарапайым құйма дайындамалардан дәнекерлеу нұсқасына көшу 
машинаны қалыптауды қолдануға және еңбек сыйымдылығын едәуір 
азайтуға мүмкіндік береді. Көбінесе дәнекерленген құрылымның әртүрлі 
бөліктерін жүктеу шарттары айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл жағдайда 
жеке бөліктердің механикалық қасиеттеріне қойылатын талаптардың 
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айырмашылығын ескере отырып, дайындамаларды алу үшін материалдар 
мен әдістерді таңдаған жөн. Дәнекерлеу әдісін таңдағанда, конструктор 
дайындама металының дәнекерленуін ескере отырып, біріктіру түрін 
тағайындауы керек және құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының 
ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. Ірі дәнекерленген бұйымдарды 
толығымен жұмыс орнына жеткізу көбінесе мүмкін емес немесе мүмкін 
емес. Бұл жағдайда дәнекерлеу жұмыстарының бір бөлігі орнату кезінде 
орындалады. Дәнекерлеу әдісін таңдау және зауыттық және монтаждық 
дәнекерлеуге арналған қосылыстарды жобалау тәсілі әртүрлі болуы 
мүмкін. Сондықтан элементтердің өлшемдері мен орнату қосылыстарының 
орналасуы дәнекерлеу әдісін таңдаумен бір уақытта тағайындалады. 
Дәнекерлеу әдісін таңдау, әдетте, дәнекерлеу түрін, оны орындау әдістерін 
және толтырғыш металды қолдануды, сондай-ақ термоөңдеуді (қажет 
болған жағдайда) қамтиды. Бұл деректер дәнекерленген қосылыстың 
механикалық қасиеттерін және рұқсат етілген кернеудің мәндерін 
анықтайды, бұл беріктікті есептеу үшін қажет. Жұмыс жобалау кезеңінде 
дәнекерленген қосылыстардың құрылымдық конструкциясы толығырақ 
өңделеді. Сызбаларда жиектерді өңдеу сипаты, торапты немесе бұйымды 
кейінгі механикалық өңдеуге арналған рұқсаттарды ескере отырып, 
өлшемге төзімділік көрсетіледі. Конструкция өлшемдерінің дәлдігі мен 
тұрақтылығы мәселелері, әрине, дәнекерлеу әдісін таңдаумен шектелмейді. 
Дәнекерлеу деформациялары мен кернеулерін ескеру, олардың алдын-алу 
және жою бойынша технологиялық шаралардың мақсаты маңызды. Бұл 
мәселелер жұмыс жобалау кезеңінде рұқсаттар мен әдіптер мәндерін 
негіздеу мақсатында да, термиялық өңдеудің орындылығы тұрғысынан да 
шешіледі. Көптеген өте жауапты өнімдер термиялық өңдеусіз 
дәнекерлеуден кейін өте сенімді жұмыс істейді. Екінші жағынан, 
термиялық өңдеуді қолдану көбінесе дәнекерленген қосылыстардың 
механикалық қасиеттері мен құрылымын едәуір жақсартады, олардың 
тиімділігін арттыруға көмектеседі. Термиялық өңдеудің негізсіз мақсаты 
өнімді өндірудің күрделілігін едәуір арттыруы мүмкін. Конструктормен 
келісім бойынша қажетті өзгерістер өнімді өндіріске енгізгенге дейін 
сызбалар мен технологиялық құжаттамаға енгізіледі. Кейбір жағдайларда 
дәнекерленген құрылымдардың түбегейлі жаңа түрлерін құру кезінде, 
сондай-ақ жаңа материалдарды немесе дәнекерлеу процестерін игеру 
кезінде ғылыми-зерттеу ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары және 
техникалық университеттердің кафедралары ең күрделі мәселелерді 
шешуге қатысады. 

Оңтайлы - бұл өнімнің ресми мақсатына сәйкес келетін, берілген 
ресурс шегінде сенімді жұмысты қамтамасыз ететін және өнімді 
материалдардың, еңбек пен уақыттың минималды шығындарымен өндіруге 
мүмкіндік беретін конструкция формалары. Бұл белгілер құрылымның 
технологиялық тұжырымдамасын анықтайды. Дәнекерленген құрылымның 
тиімділігі деп оның құрылымдық конструкциясы түсініледі, ол 
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айырмашылығын ескере отырып, дайындамаларды алу үшін материалдар 
мен әдістерді таңдаған жөн. Дәнекерлеу әдісін таңдағанда, конструктор 
дайындама металының дәнекерленуін ескере отырып, біріктіру түрін 
тағайындауы керек және құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының 
ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. Ірі дәнекерленген бұйымдарды 
толығымен жұмыс орнына жеткізу көбінесе мүмкін емес немесе мүмкін 
емес. Бұл жағдайда дәнекерлеу жұмыстарының бір бөлігі орнату кезінде 
орындалады. Дәнекерлеу әдісін таңдау және зауыттық және монтаждық 
дәнекерлеуге арналған қосылыстарды жобалау тәсілі әртүрлі болуы 
мүмкін. Сондықтан элементтердің өлшемдері мен орнату қосылыстарының 
орналасуы дәнекерлеу әдісін таңдаумен бір уақытта тағайындалады. 
Дәнекерлеу әдісін таңдау, әдетте, дәнекерлеу түрін, оны орындау әдістерін 
және толтырғыш металды қолдануды, сондай-ақ термоөңдеуді (қажет 
болған жағдайда) қамтиды. Бұл деректер дәнекерленген қосылыстың 
механикалық қасиеттерін және рұқсат етілген кернеудің мәндерін 
анықтайды, бұл беріктікті есептеу үшін қажет. Жұмыс жобалау кезеңінде 
дәнекерленген қосылыстардың құрылымдық конструкциясы толығырақ 
өңделеді. Сызбаларда жиектерді өңдеу сипаты, торапты немесе бұйымды 
кейінгі механикалық өңдеуге арналған рұқсаттарды ескере отырып, 
өлшемге төзімділік көрсетіледі. Конструкция өлшемдерінің дәлдігі мен 
тұрақтылығы мәселелері, әрине, дәнекерлеу әдісін таңдаумен шектелмейді. 
Дәнекерлеу деформациялары мен кернеулерін ескеру, олардың алдын-алу 
және жою бойынша технологиялық шаралардың мақсаты маңызды. Бұл 
мәселелер жұмыс жобалау кезеңінде рұқсаттар мен әдіптер мәндерін 
негіздеу мақсатында да, термиялық өңдеудің орындылығы тұрғысынан да 
шешіледі. Көптеген өте жауапты өнімдер термиялық өңдеусіз 
дәнекерлеуден кейін өте сенімді жұмыс істейді. Екінші жағынан, 
термиялық өңдеуді қолдану көбінесе дәнекерленген қосылыстардың 
механикалық қасиеттері мен құрылымын едәуір жақсартады, олардың 
тиімділігін арттыруға көмектеседі. Термиялық өңдеудің негізсіз мақсаты 
өнімді өндірудің күрделілігін едәуір арттыруы мүмкін. Конструктормен 
келісім бойынша қажетті өзгерістер өнімді өндіріске енгізгенге дейін 
сызбалар мен технологиялық құжаттамаға енгізіледі. Кейбір жағдайларда 
дәнекерленген құрылымдардың түбегейлі жаңа түрлерін құру кезінде, 
сондай-ақ жаңа материалдарды немесе дәнекерлеу процестерін игеру 
кезінде ғылыми-зерттеу ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары және 
техникалық университеттердің кафедралары ең күрделі мәселелерді 
шешуге қатысады. 

Оңтайлы - бұл өнімнің ресми мақсатына сәйкес келетін, берілген 
ресурс шегінде сенімді жұмысты қамтамасыз ететін және өнімді 
материалдардың, еңбек пен уақыттың минималды шығындарымен өндіруге 
мүмкіндік беретін конструкция формалары. Бұл белгілер құрылымның 
технологиялық тұжырымдамасын анықтайды. Дәнекерленген құрылымның 
тиімділігі деп оның құрылымдық конструкциясы түсініледі, ол 

  
 

прогрессивті жоғары өнімді процестерді қолдана отырып және ең аз еңбек 
шығындарымен оны өндірудің ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. 

Технологиялылық конструкцияны және принципті дайындау 
технологиясын әзірлеу кезінде анықталады және сызбалар мен 
технологиялық процесті әзірлеу процесінде нақтыланады. Конструкция 
элементтерінің технологиялылығын өңдеу технолог-дәнекерлеушілердің 
қатысуымен орындалады. 

Жалпы жағдайда дәнекерленген құрылымның технологиялылығы 
материал сыйымдылығымен, еңбек сыйымдылығымен, энергия 
сыйымдылығымен, өндірістік циклдің ұзақтығымен және өзіндік құнымен 
бағаланады. 

Конструкцияның технологиялылығы конструктивтік, технологиялық 
және пайдалану талаптарын іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі. [2] 

Пайдалану талаптарының ішінде негізгілері: 
- қажетті сенімділік пен ұзақ мерзімділікті қамтамасыз ету; 
- пайдаланудағы конструкциялардың үнемділігін арттыру; 
- сапа көрсеткіштерін жақсарту, пайдалану көрсеткіштерінің 

тұрақтылығы. 
Негізгі конструкция талаптарына мыналар жатады:  
1) конструкцияның ұтымды схемасы мен басты параметрлерін 

таңдау, қолданыстағы құрылымдық нысандарды талдау және кешенді 
механикаландыру негіздері; 

2) негізгі және дәнекерлеу материалдарын, дәнекерлеу қосылыстары 
мен тораптарының құрылымдық нысандарын дұрыс таңдау; 

3) құрастыру мен дәнекерлеудің ең жақсы жағдайларын қамтамасыз 
ететін тораптардың өзара орналасуы; 

4) ыңғайлы жағдайда орналасқан дәнекерлеу жіктерінің ең аз 
ұзындығымен бөлшектердің қарапайым нысандарын таңдау; 

5) материалдарды, бөлшектерді, тораптарды стандарттау; 
6) дәнекерлеу деформациясын болдырмау және азайту жөніндегі 

шаралар; 
Негізгі технологиялық талаптар: 
осы дәнекерлеу өндірісі үшін оңтайлы технологиялық процестерді 

таңдау; 
дұрыс құрастыру және дәнекерлеу тізбегі; 
дәнекерлеудің жылу режимін таңдау және дәнекерленген құрылымға 

төзімділіктің сәйкестігі; 
дәнекерлеудің ұтымды режимдерін, бақылау әдістерін таңдау; 
механикалық өңдеуге арналған ең аз рұқсат етілген рұқсаттардың, 

термоөңдеу режимдерінің мақсаты; 
дәнекерлеудің ұтымды режимдерін және бақылау әдістерін таңдау. 
Өнімділікті бағалау үшін келесі сандық көрсеткіштер қолданылады: 
балқытылған металл салмағының дәнекерленген құрылымның 

салмағына қатынасы %; 
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1 кг балқытылған металға және 1т дәнекерленген құрылымға еңбек 
сыйымдылығы; 

1 кг балқытылған металл мен 1 т конструкцияға дәнекерлеу 
материалдарының құны; 

1 т конструкцияға электр энергиясының шығыны; 
1т конструкцияға дәнекерлеу жұмыстарының зауыттық өзіндік құны; 

құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарын механикаландыру деңгейі. 
 
1.2.2. Дәнекерленген құрылымды дайындаудың технологиялық 

процесін әзірлеу кезеңдері 
 
Дәнекерленген құрылымды дайындаудың технологиялық процесін 

жобалаудың бастапқы деректері өнімнің сызбалары, техникалық шарттар 
және жоспарланған өндіріс бағдарламасы болып табылады. [2] сызбаларда 
дайындамалардың материалы, олардың конфигурациясы, өлшемдері, 
дәнекерленген қосылыстардың түрлері туралы мәліметтер бар, яғни 
конструкциялаушы өнімді жобалау процесінде қабылдаған және технолог 
орындауға қабылдауы қажет шешімдер болып табылады. Технологтың 
сызбаларға өзгерістер енгізуге құқығы жоқ. Сондықтан сызбадан кез-
келген ауытқу оны конструктормен түзетуден бұрын болуы керек. 
Конструкциялардың белгілі бір түрін дайындауға арналған техникалық 
шарттар (ТШ) материалдарға, жабдыққа, сондай-ақ технологиялық және 
бақылау операцияларын орындауға қойылатын талаптардың тізбесін 
қамтиды. ТШ осы өнім түріне арналған техникалық тапсырма мен 
стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс, яғни осындай бұйымдарды 
шығару кезінде жинақталған жобалау, дайындау және пайдалану 
тәжірибесін ескеруі тиіс. Шығару бағдарламасында белгілі бір мерзім 
ішінде (мысалы, бір жыл ішінде) жасалуы керек өнімдердің саны туралы 
ақпарат бар. Бұл сандар жабдықты, технологиялық жабдықты, 
механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдауға негіз болады. 

Сонымен қатар, шығарылым бағдарламасы осы таңдаудың 
экономикалық тиімділігін бағалайды. Өнімді өндірудің өндірістік процесі 
әртүрлі технологиялық, бақылау және тасымалдау операцияларын 
қамтиды. Осы операциялардың реттілігін, олардың мазмұны мен 
жабдықталуын анықтайтын негізгі талап— жоғары сапалы өнімдерді қысқа 
мерзімде ең төменгі бағамен шығару бағдарламасын орындау. Құрылымды 
технологиялық тораптарға, қосалқы тораптарға бөлу нұсқасының 
оңтайлылығы келесі ойлармен анықталады:  

1. Монтаждау алаңында еңбек жағдайлары, жоғары өнімді жабдықтар 
мен сапаны бақылау құралдарын қолдану мүмкіндіктері зауытқа қарағанда 
қолайлығы аз. Сондықтан, үлкен өлшемді өнімдерді осындай 
тасымалданатын тораптарға бөлген жөн, бұл орнату жұмыстарын барынша 
азайтуға мүмкіндік береді. 
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1 кг балқытылған металға және 1т дәнекерленген құрылымға еңбек 
сыйымдылығы; 

1 кг балқытылған металл мен 1 т конструкцияға дәнекерлеу 
материалдарының құны; 

1 т конструкцияға электр энергиясының шығыны; 
1т конструкцияға дәнекерлеу жұмыстарының зауыттық өзіндік құны; 

құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарын механикаландыру деңгейі. 
 
1.2.2. Дәнекерленген құрылымды дайындаудың технологиялық 

процесін әзірлеу кезеңдері 
 
Дәнекерленген құрылымды дайындаудың технологиялық процесін 

жобалаудың бастапқы деректері өнімнің сызбалары, техникалық шарттар 
және жоспарланған өндіріс бағдарламасы болып табылады. [2] сызбаларда 
дайындамалардың материалы, олардың конфигурациясы, өлшемдері, 
дәнекерленген қосылыстардың түрлері туралы мәліметтер бар, яғни 
конструкциялаушы өнімді жобалау процесінде қабылдаған және технолог 
орындауға қабылдауы қажет шешімдер болып табылады. Технологтың 
сызбаларға өзгерістер енгізуге құқығы жоқ. Сондықтан сызбадан кез-
келген ауытқу оны конструктормен түзетуден бұрын болуы керек. 
Конструкциялардың белгілі бір түрін дайындауға арналған техникалық 
шарттар (ТШ) материалдарға, жабдыққа, сондай-ақ технологиялық және 
бақылау операцияларын орындауға қойылатын талаптардың тізбесін 
қамтиды. ТШ осы өнім түріне арналған техникалық тапсырма мен 
стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс, яғни осындай бұйымдарды 
шығару кезінде жинақталған жобалау, дайындау және пайдалану 
тәжірибесін ескеруі тиіс. Шығару бағдарламасында белгілі бір мерзім 
ішінде (мысалы, бір жыл ішінде) жасалуы керек өнімдердің саны туралы 
ақпарат бар. Бұл сандар жабдықты, технологиялық жабдықты, 
механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдауға негіз болады. 

Сонымен қатар, шығарылым бағдарламасы осы таңдаудың 
экономикалық тиімділігін бағалайды. Өнімді өндірудің өндірістік процесі 
әртүрлі технологиялық, бақылау және тасымалдау операцияларын 
қамтиды. Осы операциялардың реттілігін, олардың мазмұны мен 
жабдықталуын анықтайтын негізгі талап— жоғары сапалы өнімдерді қысқа 
мерзімде ең төменгі бағамен шығару бағдарламасын орындау. Құрылымды 
технологиялық тораптарға, қосалқы тораптарға бөлу нұсқасының 
оңтайлылығы келесі ойлармен анықталады:  

1. Монтаждау алаңында еңбек жағдайлары, жоғары өнімді жабдықтар 
мен сапаны бақылау құралдарын қолдану мүмкіндіктері зауытқа қарағанда 
қолайлығы аз. Сондықтан, үлкен өлшемді өнімдерді осындай 
тасымалданатын тораптарға бөлген жөн, бұл орнату жұмыстарын барынша 
азайтуға мүмкіндік береді. 

  
 

2. Дәнекерлеу қосылыстарының қол жетімділігі, оларды орындау 
ыңғайлылығы және операциядан кейінгі бақылау тұрғысынан құрастыру 
және дәнекерлеу жұмыстарын жекелеген элементтерді кейіннен бүкіл 
өнімді жинай отырып, ішкі түйіндер мен түйіндерге біртіндеп кеңейту 
арқылы жүргізген жөн. Құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарының 
мұндай ауысуы жоғары өнімді дәнекерлеу жабдықтарын қолдануды 
жеңілдетеді, бірақ жеке түйіндердің қаттылығы төмен болған кезде 
дәнекерлеуден деформациялардың өсуіне әкелуі мүмкін. 

 3. Күтілетін дәнекерлеу деформацияларын бағалау және құрастыру-
дәнекерлеу операцияларының ұтымды реттілігін таңдау үшін есептеу 
әдістерін қолдану қажет. 

 4. Дәнекерленген бұйымның мөлшері мен формасының қажетті 
дәлдігін технологиялық процесті ұтымды құру, элементтерді дайындау 
сатысында түзету жұмыстарын қолдану, жеке түйіндерді құрастыру және 
дәнекерлеу арқылы қамтамасыз ету керек. Дайын өнімді өңдеу, әдетте, өте 
ауыр. 

5. Бүкіл құрылымды термиялық өңдеу өндіріс процесін, әсіресе 
жаппай және жаппай өндіріс жағдайында едәуір күрделідатуы мүмкін. 
Сондықтан, механикалық қасиеттерді жақсарту, қалдық кернеулерді жою 
немесе құрылымның кез-келген аймағында өлшемдерді тұрақтандыру 
қажет болған жағдайда, жеке түйіндер мен бөлшектерді жергілікті немесе 
алдын-ала термиялық өңдеуге мүмкіндік беретін құрастыру мен дәнекерлеу 
тізбегін таңдаған дұрыс. 

Технологиялық процесті әзірлеу үшін: [2] 
дәнекерлеу конструкциясына конструкторлық құжаттама (сызбалар) 

дайындауға (ТШ) техникалық шарттар, шығару бағдарламасы. 
Дәнекерленген құрылымды дайындаудың технологиялық процесін 

әзірлеу 2 сатыда жүреді: 
- принципті технологияны әзірлеу; 
- жұмыс технологиясын әзірлеу. 
Принципті технологияны әзірлеу процесінде құрылымды 

технологиялық тораптарға бөлу жүзеге асырылады, қажетті құрастыру 
және дәнекерлеу қондырғылары мен құрылғылары эскиздік түрде 
анықталады. Технологиялық тораптарға бөлу құрастыру-дәнекерлеу 
құрылғылары мен автоматты дәнекерлеуді қолдану мүмкіндігін, 
дайындаудың ыңғайлылығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. 

Жұмыс технологиясы келесі тәртіппен жасалады: 
1) бастапқы деректерді талдау (сызбалар, ТШ, шығару 

бағдарламасы); 
2) үлгілік технологиялық процесті таңдау; 
3) технологиялық операцияларды анықтау; 
4) жұмыс режимдерін анықтау; 
5) стандартты жабдықты таңдау; 
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6) стандартты емес құрылғыларды дамыту; 
7) бақылау және сынау әдістерін анықтау; 
8) технологиялық операцияларды нормалау; 
9) экономикалық тиімділікті есептеу. 

 
Технологиялық процеске арналған нормативтік құжаттар негізгі және 

көмекші болып бөлінеді. Жалпы мақсаттағы негізгі құжаттар: титул 
парағы, эскиздер картасы және технологиялық нұсқаулық (2-тарауды 
қараңыз). Бұл құжаттарды әзірлеуге және құрастыруға дәнекерлеу 
өндірісінің технигі қатысады (сурет. 1.6).  
 

 
 

Сурет 1.6. Дәнекерлеу өндірісінің негізгі функциялары 
 

 
  



25
  
 

6) стандартты емес құрылғыларды дамыту; 
7) бақылау және сынау әдістерін анықтау; 
8) технологиялық операцияларды нормалау; 
9) экономикалық тиімділікті есептеу. 

 
Технологиялық процеске арналған нормативтік құжаттар негізгі және 

көмекші болып бөлінеді. Жалпы мақсаттағы негізгі құжаттар: титул 
парағы, эскиздер картасы және технологиялық нұсқаулық (2-тарауды 
қараңыз). Бұл құжаттарды әзірлеуге және құрастыруға дәнекерлеу 
өндірісінің технигі қатысады (сурет. 1.6).  
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1.2.3. Дәнекерленген құрылымдарды дайындау технологиясы 
және өндірісті автоматтандыру 

 
Қазіргі өндірісте барлық дәнекерленген құрылымдар мен өнімдердің 

шамамен 60% механикаландырылған және автоматты дәнекерлеу 
әдістерімен жасалады. Автомобиль зауыттарындағы дәнекерлеу 
жұмыстарын механикаландыру деңгейі 100% құрайды, бірақ құрылыста 
бұл көрсеткіш 30% - дан аспайды.[2] 

Машина жасау - жоғары дамыған дәнекерлеу өндірісі бар сала. 
Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудың технологиялық процесі 
дайындау, құрастыру, дәнекерлеу, бақылау, әрлеу және басқа да 
операцияларды қамтиды. Дәнекерлеудің басым әдістері-электр доғасы 
және электр қождары, сонымен қатар электр байланысын дәнекерлеу. 
Дәнекерленген құрылымдарды өндірудің жаңа технологиялық процесін 
жасау кезінде қол еңбегін кешенді механикаландыру арқылы 
мүмкіндігінше ауыстыру керек. 

Дәнекерлеу өндірісі - кешенді өндіріс, сондықтан барлық құрастыру-
дәнекерлеу және қосалқы операцияларды механикаландыру мен 
автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету қажет (бұйымды 
дәнекерлеуге орнату және жиектер мен тігістерді тазалау, тігістің басында 
автоматты орнату және т.б.). Дәнекерлеу өндірісіндегі дәнекерлеусіз 
операциялар дәнекерлеу цехтары жұмыстарының жалпы еңбек 
сыйымдылығының орта есеппен 70% – ын, ал қосалқы операциялар-
құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығының 35% - ын 
құрайды.  

Технологияны дамыту әр жеке операцияны және бүкіл процесті 
орындаудың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған. 
Дәнекерленген құрылымдардың әртүрлі түрлері үшін технологиялық 
процестің оңтайлылығы туралы идеялар әр түрлі болуы мүмкін, сондықтан 
өндіріс процесін ұтымды құру туралы ойлар типтік дәнекерленген 
құрылымдарға арналған тарауларда толық қарастырылады. Алайда, тірі 
еңбекті үнемдеу талабы жалпыға ортақ болып табылады. Қазақстан 
Конституциясында өндірісті кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру негізінде ауыр дене еңбегін қысқарту, ал одан әрі толық 
ығыстыру қажеттігі туралы айтылған. Өндіріс процесін механикаландыру 
дегеніміз - қол еңбегін машиналардың жұмысымен алмастыру. 

Автоматтандырылған процесс кезінде қызмет көрсетуші персонал 
аспаптар мен басқару жүйелерінің жұмысын баптау және бақылау 
функцияларын ғана орындайды. 

Жұмыс және қосалқы агрегаттар мен құрылғылардың уақыт ішінде 
дәл және келісілген өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін байланыс 
тетіктері мен құралдарын құрайды. Дәнекерлеу өндірісі саласында 
дәнекерлеу жұмыстарының еңбек шығындары әдетте 30% - дан аспайды. 
Сатып алу, құрастыру және көмекші, әсіресе көлік операциялары үлкен 
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көлемді алады. Сондықтан, тек дәнекерлеу жұмыстарының өнімділігін 
арттыру айтарлықтай нәтиже бере алмайды. Демек, негізгі (дайындау, 
құрастыру, дәнекерлеу, әрлеу) ғана емес, сонымен қатар көмекші (көлік, 
бақылау) операцияларды да қамтитын кешенді механикаландыру мен 
автоматтандыру қажеттілігі. Дәнекерленген құрылымдар өндірісін 
жетілдіру технологиялық процестің барлық қажетті операцияларын жүзеге 
асыра алатын тетіктердің болуын ғана емес, сонымен қатар олардың 
ұтымды орналасуын талап етеді. Бұл жағдайда механизмдерге де, олардың 
орналасуына да қойылатын талаптар өндіріс сипатымен анықталады. 
Сонымен, сериялық және ұсақ сериялы өндіріс үшін дайындамалар мен 
бұйымдардың кең диапазонында жұмыс істеуге жарамды құрылғылар 
қажет. Ірі сериялы және жаппай өндіріс үшін белгілі бір мақсатты 
мақсаттағы ағынды, автоматты және роторлы желілердің құрамында 
неғұрлым өнімді жабдық қолданылады. 

 Мамандандырылған жабдықтары бар желілерді құру жобалау, 
өндіру және монтаждау үшін үлкен шығындарды талап етеді, ал өнімнің 
шығарылған моделі өзгерген жағдайда, бұл желілерді қалпына келтіруге 
болмайды. Қайта қалпына келтірілген икемді автоматтандырылған 
өндірістік жүйелер (ГАПС) орынды. 

Икемді деп әмбебап машина мен білікті жұмысшыдан тұратын 
жүйені атауға болады. Керісінше, мамандандырылған бір позициялы 
станоктан және біліктілігі төмен жұмысшы оператордан тұратын қатаң 
жүйе өнеркәсіптік роботтардың әмбебаптығы (PR) адам жасаған кез-келген 
операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік береді, ал бағдарламаның 
өзгеру жылдамдығы адам қызмет ететін өндірістің икемділігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Мамандандырылған жабдықты роботтармен 
ауыстыру ірі сериялы өндіріс жағдайларында бір мезгілде бұйымның 
бірнеше модификациясын шығаруға қабілетті дәнекерлеу автоматты 
желілері мен робототехникалық кешендерін жасауға мүмкіндік берді. 
Сериялық және кішігірім өндіріс үшін робототехниканы қолдану негізінде 
ұқсас ГАПС құру тым ерте. 

 
Көтеру-тасымалдау операцияларын механикаландыру 
Дәнекерлеу өндірісін кешенді механикаландыру үшін, ең алдымен, 

дайындамаларды, бөлшектерді, дайын тораптар мен дәнекерленген 
құрылымдарды жылжыту үшін қуатты жүк көтергіш механизмдер мен 
заманауи көлік құралдарын барынша пайдалану қажет. [2, 6] 

Дәнекерлеу өндірісін кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру жүк көтергіш және тасымалдау құрылғыларынсыз мүмкін 
емес. Шағын сериялы өндірісте дайындамаларды, бөлшектерді, тораптарды 
және дайын бұйымдарды тасымалдау көпір арбаларының көмегімен жүзеге 
асырылады. Ірі көлемді және жаппай өндірісте тасымалданатын жүктердің 
өлшемдері мен массасына байланысты әр түрлі конвейерлер басым болады. 
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көлемді алады. Сондықтан, тек дәнекерлеу жұмыстарының өнімділігін 
арттыру айтарлықтай нәтиже бере алмайды. Демек, негізгі (дайындау, 
құрастыру, дәнекерлеу, әрлеу) ғана емес, сонымен қатар көмекші (көлік, 
бақылау) операцияларды да қамтитын кешенді механикаландыру мен 
автоматтандыру қажеттілігі. Дәнекерленген құрылымдар өндірісін 
жетілдіру технологиялық процестің барлық қажетті операцияларын жүзеге 
асыра алатын тетіктердің болуын ғана емес, сонымен қатар олардың 
ұтымды орналасуын талап етеді. Бұл жағдайда механизмдерге де, олардың 
орналасуына да қойылатын талаптар өндіріс сипатымен анықталады. 
Сонымен, сериялық және ұсақ сериялы өндіріс үшін дайындамалар мен 
бұйымдардың кең диапазонында жұмыс істеуге жарамды құрылғылар 
қажет. Ірі сериялы және жаппай өндіріс үшін белгілі бір мақсатты 
мақсаттағы ағынды, автоматты және роторлы желілердің құрамында 
неғұрлым өнімді жабдық қолданылады. 

 Мамандандырылған жабдықтары бар желілерді құру жобалау, 
өндіру және монтаждау үшін үлкен шығындарды талап етеді, ал өнімнің 
шығарылған моделі өзгерген жағдайда, бұл желілерді қалпына келтіруге 
болмайды. Қайта қалпына келтірілген икемді автоматтандырылған 
өндірістік жүйелер (ГАПС) орынды. 

Икемді деп әмбебап машина мен білікті жұмысшыдан тұратын 
жүйені атауға болады. Керісінше, мамандандырылған бір позициялы 
станоктан және біліктілігі төмен жұмысшы оператордан тұратын қатаң 
жүйе өнеркәсіптік роботтардың әмбебаптығы (PR) адам жасаған кез-келген 
операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік береді, ал бағдарламаның 
өзгеру жылдамдығы адам қызмет ететін өндірістің икемділігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Мамандандырылған жабдықты роботтармен 
ауыстыру ірі сериялы өндіріс жағдайларында бір мезгілде бұйымның 
бірнеше модификациясын шығаруға қабілетті дәнекерлеу автоматты 
желілері мен робототехникалық кешендерін жасауға мүмкіндік берді. 
Сериялық және кішігірім өндіріс үшін робототехниканы қолдану негізінде 
ұқсас ГАПС құру тым ерте. 

 
Көтеру-тасымалдау операцияларын механикаландыру 
Дәнекерлеу өндірісін кешенді механикаландыру үшін, ең алдымен, 

дайындамаларды, бөлшектерді, дайын тораптар мен дәнекерленген 
құрылымдарды жылжыту үшін қуатты жүк көтергіш механизмдер мен 
заманауи көлік құралдарын барынша пайдалану қажет. [2, 6] 

Дәнекерлеу өндірісін кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру жүк көтергіш және тасымалдау құрылғыларынсыз мүмкін 
емес. Шағын сериялы өндірісте дайындамаларды, бөлшектерді, тораптарды 
және дайын бұйымдарды тасымалдау көпір арбаларының көмегімен жүзеге 
асырылады. Ірі көлемді және жаппай өндірісте тасымалданатын жүктердің 
өлшемдері мен массасына байланысты әр түрлі конвейерлер басым болады. 

  
 

Дәнекерлеу өндірісіндегі әмбебап жүк көтергіш машиналарға электр 
біліктері мен крандар жатады (сурет. 1.7, 1.8). Электр көтергіштері G жүк 
көтергіштігімен шығарылады 0,25; 0,5; 1; 2; 3,2; 5 т және 10 т беріктігі 
жоғары кран арқалықтары үшін. Олар G > 1t электр жетегі арқылы немесе 
қолмен қос таврдан шоқ бойымен қозғалады.  

 
 

 
 

Сурет 1.7. Электр қуаты бар консольді-бұрылмалы кран 
 
Консольді-бұрылмалы кран жұмыс орындары арасында тасымалдауға 

және салмағы 5 тоннаға дейінгі бөлшектерді, дайындамаларды және 
құрастыру тораптарын, құбыр арматурасын, баллондарды және басқа да 
жүктерді құрастыру-дәнекерлеу орындарында орнатуға арналған. 
Жинақтау: негізі бар колонна, жебе, электр аспа (тельфер), аспалы басқару 
пульті. 
 Крандарды әртүрлі жағдайларда– ашық жерлерде және жабық 
жерлерде қолдануға болады. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жоғары 
талаптар бар жерлерде қолдану (КК-2). Жебенің бұрылысын басқару 
қашықтан басқару пультінен электр жетегімен жүзеге асырылады. 

Крандардың келесі түрлері қолданылады: көпір (сурет. 1.9), 
төрттағанды (сурет. 1.10), кран-арқалықтар, жартылай дөңгелек, консольді-
бұрылмалы (сурет. 1.7, 1.8). Ең көп таралған, 10-32 М өлшеуіш және ең көп 
жүк көтергіш крандары бар (G 400 тоннаға дейін). Олар шеберханалардың 
барлық аралықтарына қызмет етеді және барлық жұмыс орындары мен 
технологиялық жабдықтарға қол жеткізе алады. Кран арқалықтарының жүк 
көтергіштігі 5 тоннаға дейін жетеді, бірақ жүк көтергіштігі мүмкіндік 
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берсе, көпір крандарын ауыстырып, цехта жеткілікті үлкен жұмыс 
аймағына қызмет етеді. 
 

 
 

Сурет 1.8. Жүк көтергіштігі 1; 2; 3,2; 5 тонна электрлі консольді 
қабырғалы жылжымалы кран 

 

 
 

Сурет 1.9 - Көпір кранының қозғалыс сызбасы 
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берсе, көпір крандарын ауыстырып, цехта жеткілікті үлкен жұмыс 
аймағына қызмет етеді. 
 

 
 

Сурет 1.8. Жүк көтергіштігі 1; 2; 3,2; 5 тонна электрлі консольді 
қабырғалы жылжымалы кран 

 

 
 

Сурет 1.9 - Көпір кранының қозғалыс сызбасы 
 

  

  
 

Төрттағанды крандары (сурет. 1.10) көпір орналасқан доңғалақтары 
бар жоғары тіректер бар. Олар қызмет көрсету аймағының екі жағында 
орналасқан рельстермен қозғалады. Олар негізінен ашық алаңдарда 
орналасқан металл және дайын өнім қоймаларында жұмыс істейді. Жүк 
көтерімділігі 32т дейін. Жарты шүмектер (сурет. 1.11) 2-ші рельс бойынша 
жылжытылады: біреуі еденде, ал 2-ші цех қабырғасында. 

 

 
 

Сурет 1.10 - Төрт тағанды кран 
 
 

 
 
Сурет 1.11 - Төрттағанды кранының тірек аяқтары (а) және жартылай 

аспалы кран (б) 
 
Жекелеген жұмыс орындарына қызмет көрсету және бұйымдарды бір 

орыннан екінші орынға беру үшін консольді-бұрылмалы крандар 
қолданылады. Олар қабырғаға жақын немесе бос болуы мүмкін (сурет. 
1.7). 

Жүк қармау құрылғылары жүктерді ілмектеу үшін қолданылады. 
Оларға мынадай талаптар қойылады: жұмыстағы сенімділік, ыңғайлылық 
және қауіпсіздік, жүктерді түсіру және босату үшін қажетті ең аз уақыт, 
жұмысшыны қол еңбегінен барынша босату, өзіндік салмағы мен мөлшері, 
жүктердің сақталуы, құрылғының қарапайымдылығы мен төмен құны. 
Олардың конструкциясы көтерілген жүктердің пішініне, мөлшеріне және 
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массасына байланысты: табақтар, панельдер, цилиндрлік бұйымдар және т. 
б. 

Құрылғылар сонымен қатар жүкті ұстап тұру әдісімен ерекшеленеді: 
матауыштар, ілмектер, паллеттер, қапсырмалар және т.б.; жүкті қысып, 
оны үйкеліспен ұстап тұру: эксцентрлік және қысқаш ұстамалары; жүкті 
тарту: магниттік және вакуумдық ұстамалар. 

Жабу және қолдау құрылғылары жұмыста ең сенімді және қауіпсіз 
(ілмектер, қапсырмалар), бірақ жүкті салу және оның астына арқан салу 
үшін көп уақытты қажет етеді. 

Вакуумдық ұстағыштар табақтарды бір-бірден және кез-келген 
металдан көтеруге мүмкіндік береді. 

Электромагниттік ұстағыштар бірден бірнеше, бірақ тек магниттік 
болаттардан жасалған табақты тартады. Олардың сенімділігі төмен, себебі 
олардың жұмысы электрмен жабдықтауға байланысты. 

Шағын сериялы өндірісте дайындамаларды, бөлшектерді, дайын 
тораптар мен бұйымдарды тасымалдау негізінен көпірлі крандардың, 
автотиегіштердің және өздігінен жүретін арбалардың көмегімен жүзеге 
асырылады. Жеке жүктерді іліп қою мен алып тастау уақытын 
қысқартуға арнайы жүк қармау құрылғыларын қолдану арқылы қол 
жеткізіледі. 1.12 суреті табақтарды көлденең (сурет. 1.12, А) және тік 
(сурет. 1.12, 6) қалыпқа түсіруге арналған механикалық эксцентрлік 
қармауды көрсетеді. Бұл ұстағыштарда эксцентрик 1 және 2 кронштейнге 
қосылады. Қысу күші көтерілетін жүктің массасымен жасалады. Жүкті 
тиелетін жазықтыққа түсіргенде және сым арқанның керілуін босатқанда 
қармау ашылады.  
 

 
 а б                                    в 

а - көлденең; б - тік; в - пантограф 
 

Сурет 1.12 - Қысқашпен қармау 
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массасына байланысты: табақтар, панельдер, цилиндрлік бұйымдар және т. 
б. 

Құрылғылар сонымен қатар жүкті ұстап тұру әдісімен ерекшеленеді: 
матауыштар, ілмектер, паллеттер, қапсырмалар және т.б.; жүкті қысып, 
оны үйкеліспен ұстап тұру: эксцентрлік және қысқаш ұстамалары; жүкті 
тарту: магниттік және вакуумдық ұстамалар. 

Жабу және қолдау құрылғылары жұмыста ең сенімді және қауіпсіз 
(ілмектер, қапсырмалар), бірақ жүкті салу және оның астына арқан салу 
үшін көп уақытты қажет етеді. 

Вакуумдық ұстағыштар табақтарды бір-бірден және кез-келген 
металдан көтеруге мүмкіндік береді. 

Электромагниттік ұстағыштар бірден бірнеше, бірақ тек магниттік 
болаттардан жасалған табақты тартады. Олардың сенімділігі төмен, себебі 
олардың жұмысы электрмен жабдықтауға байланысты. 

Шағын сериялы өндірісте дайындамаларды, бөлшектерді, дайын 
тораптар мен бұйымдарды тасымалдау негізінен көпірлі крандардың, 
автотиегіштердің және өздігінен жүретін арбалардың көмегімен жүзеге 
асырылады. Жеке жүктерді іліп қою мен алып тастау уақытын 
қысқартуға арнайы жүк қармау құрылғыларын қолдану арқылы қол 
жеткізіледі. 1.12 суреті табақтарды көлденең (сурет. 1.12, А) және тік 
(сурет. 1.12, 6) қалыпқа түсіруге арналған механикалық эксцентрлік 
қармауды көрсетеді. Бұл ұстағыштарда эксцентрик 1 және 2 кронштейнге 
қосылады. Қысу күші көтерілетін жүктің массасымен жасалады. Жүкті 
тиелетін жазықтыққа түсіргенде және сым арқанның керілуін босатқанда 
қармау ашылады.  
 

 
 а б                                    в 

а - көлденең; б - тік; в - пантограф 
 

Сурет 1.12 - Қысқашпен қармау 
 

 
 
 

  
 

Жиектерді тасымалдау үшін ілмектері бар ілгектерді пайдалану 
ыңғайлы (сурет. 1.12, в)немесе теңдестірілген қапсырмалар. Қармауыштар 
бастап өткізгіштер ажыратылатын бір-бірінен бірнеше жүк сырға (сур. 
1.13) және траверстермен бірге көтеру үшін ғана емес, сонымен қатар 
табақтарды бұрау үшін де қолдануға болады. Үлкен бұйымдар мен 
түйіндерді орау үшін төрт ілмек көпір краны қолданылады.  
 
 

 
 

Сурет 1.13. Ұзын дайындамаларға арналған траверс және 
қармауыштар 

 
Жүкті түсіруді автоматтандырудың кең мүмкіндіктері вакууммен 

(сурет. 1.14, А) және электромагниттік (сурет. 1.14, б) құрылғылармен 
қамтамасыз етіледі. Вакуумдық тұтқалардың артықшылығы-оларды кез-
келген материалдар үшін пайдалану мүмкіндігі, тек бір жоғарғы табақты 
ұстап тұруды қамтамасыз ету, сонымен қатар электромагниттермен 
салыстырғанда аз масса артықшылығы болып табылады. Электромагниттік 
ұстағыштар тек магниттік материалдар үшін қолданылады, олардың 
бөлшектің бет үсті күйіне сезімталдығы кем. Табақтарды тасымалдау үшін, 
әдетте, траверстерге бекітілуі мүмкін бірнеше электромагниттік немесе 
вакуумдық тұтқалар қолданылады. 
 

 
а                                   б 

Сурет 1.14. Вакуумдық (А) және электромагниттік (Б) қармауыштар 
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Кран жабдықтары өздігінен жүретін порталдар мен манипуляторларды 
толықтырады. Олар аралық қоймадан жұмыс орнына табақтар мен 
бөлшектерді жеткізуге (сурет. 1.15), кейде дайындаманы манипуляциялау 
үшін ыңғайлы. Портал рельстерінің арасында орналасқан дайындамалар 
қоймасынан табақтарды қармау арбашыққа бекітілген, порталдың жоғарғы 
жағы бойынша оның қозғалыс бағытына көлденең жылжитын 
қармауыштары бар траверстер арқылы жүргізіледі.  

 
 

Сурет 1.15 - Табақтарды тасымалдауға арналған портал 
 
 

Конвейерлер 
 
Сериялық өндірісте әртүрлі конвейерлер мен олардың жеке 

элементтері (айналмалы тіректер, көтергіш роликтер және т.б.) жүктерді 
тасымалдау үшін кеңінен қолданылады. Келесі конвейерлер қолданылады: 

аспалы; 
таспалы; 
роликті; 
тілімшелі; 
арба. 
 
Ең ұзыны (ұзындығы 2 км-ге дейін) - аспалы конвейерлер. Олар 

әртүрлі деңгейлерде және әртүрлі бағыттарда траекторияға ие, ал 
траекторияның өзі жабық. Олар автомобиль зауыттарында және 
ауылшаруашылық зауыттарында қолданылады. 

Өндірісте белбеу конвейерлері көп кездеседі. Таспалы, роликті, 
пластиналы конвейерлер өлшемі мен салмағы бойынша салыстырмалы 
түрде кішкентай өнімдерді тасымалдауға арналған. Аспалы конвейерлер 
жүктерді жеке-жеке тасымалдайды және әр операцияда дайындамаларды 
өңдеу синхронды жүзеге асырылады. Арбалық конвейерлер салмағы 
жоғары (бірнеше тоннаға дейін) өнімдерді тасымалдай алады. Көбінесе 
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Кран жабдықтары өздігінен жүретін порталдар мен манипуляторларды 
толықтырады. Олар аралық қоймадан жұмыс орнына табақтар мен 
бөлшектерді жеткізуге (сурет. 1.15), кейде дайындаманы манипуляциялау 
үшін ыңғайлы. Портал рельстерінің арасында орналасқан дайындамалар 
қоймасынан табақтарды қармау арбашыққа бекітілген, порталдың жоғарғы 
жағы бойынша оның қозғалыс бағытына көлденең жылжитын 
қармауыштары бар траверстер арқылы жүргізіледі.  

 
 

Сурет 1.15 - Табақтарды тасымалдауға арналған портал 
 
 

Конвейерлер 
 
Сериялық өндірісте әртүрлі конвейерлер мен олардың жеке 

элементтері (айналмалы тіректер, көтергіш роликтер және т.б.) жүктерді 
тасымалдау үшін кеңінен қолданылады. Келесі конвейерлер қолданылады: 

аспалы; 
таспалы; 
роликті; 
тілімшелі; 
арба. 
 
Ең ұзыны (ұзындығы 2 км-ге дейін) - аспалы конвейерлер. Олар 

әртүрлі деңгейлерде және әртүрлі бағыттарда траекторияға ие, ал 
траекторияның өзі жабық. Олар автомобиль зауыттарында және 
ауылшаруашылық зауыттарында қолданылады. 

Өндірісте белбеу конвейерлері көп кездеседі. Таспалы, роликті, 
пластиналы конвейерлер өлшемі мен салмағы бойынша салыстырмалы 
түрде кішкентай өнімдерді тасымалдауға арналған. Аспалы конвейерлер 
жүктерді жеке-жеке тасымалдайды және әр операцияда дайындамаларды 
өңдеу синхронды жүзеге асырылады. Арбалық конвейерлер салмағы 
жоғары (бірнеше тоннаға дейін) өнімдерді тасымалдай алады. Көбінесе 

  
 

сатып алу бөлімдерінде роликті және сусыз заттар қолданылады. Олар 
гильотинді кесу және табақты түзету машиналарымен жабдықталған. 

Аспалы конвейерлер болуы мүмкін: жүк көтергіш, жүк көтергіш 
және жүк көтергіш. 1 арбадағы ең үлкен жүк көтергіштігі жүк 
көтергіштерге (4 тоннаға дейін) ие. 

Барлық конвейерлер дайындамаларды көлденең қалыпта үздіксіз 
немесе қадам режимінде жылжытады. Автоматты жұмыс істейтін 
конвейерлердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қоректендіргіштер 
мен тиеу құрылғылары қолданылады, оларда дайындамалардың қорын 
сақтауға арналған жинақтағыш және бір дайындаманың бүкіл массасынан 
оны қатаң бағдарланған күйде жұмыс аймағына бере отырып бөлуге 
арналған кескіш бар. Жинақтағыш магазиндік және бункерлік болады. 
Дүкендегі дискілерде дайындамалар алдын-ала қолмен немесе ауырлық 
күшімен (гравитациялық тип) бағдарланған күйде орналастырылады. 
Бункерлік жинақтағыштарда дайындамалар үйіп тиеледі, ал 
дайындамалардың бағыты қармау немесе діріл құрылғыларының көмегімен 
автоматты түрде жүзеге асырылады. 

Шағын сериялы өндірісте табақтар мен панельдерді бұру үшін 
роликті айналмалы тіректер қолданылады (сурет. 1.16, а). Құрастыру 
және дәнекерлеу стендтері кейде көтергіш роликтермен жабдықталған 
(сурет. 1.16, б; сурет. 1.17, г) 
 

 
      а б 

Сурет 1.16 - Айналмалы және көтергіш ролик тіректер 
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г) 

Сурет 1.17 - Цилиндрлік өнімдерді жылжытуға арналған роликтер 
 

 
Топтық және жеке жетегі бар жетекті роликті конвейерлер 

өнімдерді көлденең (сурет. 1.17, в) бұрышта орналасқан қос дискілі 
роликтер арқылы жылжытады. Қатты бекітілген және көтергіш 
роликтердің тіркесімі (сурет. 1.17, г) бөлшектердің бойлық қозғалысын 
және айналуын кезек-кезек жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Аспалы конвейерлер кең таралған және қазіргі заманғы жаппай және 
жаппай өндіріс кәсіпорындарының негізгі тасымалдау машиналары болып 
табылады. Жолдың кеңістігі, өнімнің барлық жағынан қол жетімділігі, 
өндірістік аумақты үнемдеу оларды тек түйіндерді немесе бұйымдарды 
жұмыс орындарына жылжыту үшін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 
технологиялық операцияларды орындау үшін де пайдалануға мүмкіндік 
береді: жуу, тазалау, кептіру, бояу, сөндіру, босату және т. б. 

Жүк көтергіш ілмекті тарту элементіне бекіту сипатына байланысты 
жүк көтергіш (сурет. 1.18, а) және итергіш (сурет. 1.18,6) конвейерлер 
болады.  
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г) 

Сурет 1.17 - Цилиндрлік өнімдерді жылжытуға арналған роликтер 
 

 
Топтық және жеке жетегі бар жетекті роликті конвейерлер 

өнімдерді көлденең (сурет. 1.17, в) бұрышта орналасқан қос дискілі 
роликтер арқылы жылжытады. Қатты бекітілген және көтергіш 
роликтердің тіркесімі (сурет. 1.17, г) бөлшектердің бойлық қозғалысын 
және айналуын кезек-кезек жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Аспалы конвейерлер кең таралған және қазіргі заманғы жаппай және 
жаппай өндіріс кәсіпорындарының негізгі тасымалдау машиналары болып 
табылады. Жолдың кеңістігі, өнімнің барлық жағынан қол жетімділігі, 
өндірістік аумақты үнемдеу оларды тек түйіндерді немесе бұйымдарды 
жұмыс орындарына жылжыту үшін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 
технологиялық операцияларды орындау үшін де пайдалануға мүмкіндік 
береді: жуу, тазалау, кептіру, бояу, сөндіру, босату және т. б. 

Жүк көтергіш ілмекті тарту элементіне бекіту сипатына байланысты 
жүк көтергіш (сурет. 1.18, а) және итергіш (сурет. 1.18,6) конвейерлер 
болады.  
 

  
 

 
 

1-бағыттаушы жол; 2-аспасы бар арба; 3-тарту тізбегі; 
 

Сурет 1.18. Аспалы жүк көтергіш (А) және итергіш (б) конвейерлер 
 

Жүк көтергіш конвейерлер (сурет. 1.18, а) 1-ші бағыттаушы жолы бар, 
ол бойынша 2-ші кареткалар тартылыс тізбегімен байланысқан жүк 
аспаларымен қозғалады 3. 3 тарту тізбегі тік және көлденең бағытта 
икемділікке ие. Бұл бөлшектердің кеңістіктік жабық жол бойымен 
қозғалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жүк көтергіш 
конвейерлердің 2 вагонының тірек роликтері бағыттаушы жолдың 1-
профиліне сәйкес пішінді болады. Конвейер бағыты тікелей технологиялық 
камералар, жуу, құм төсеу, бояу, кептіру және т. б. арқылы өтуі мүмкін.  Бұл 
жағдайда конвейердің жүріс бөлігі қорғаныш қаптамамен жабылуы тиіс. 
Жүк суспензиялары тікелей вагондарға түйреуіштермен немесе екі немесе 
одан да көп вагондарға ілінген траверспен бекітіледі.  

Конвейердің суспензияларын қолмен, жартылай автоматты және 
автоматты түрде жүктеуге және түсіруге болады. Жартылай автоматты тиеу 
конвейер жолын түсіру және көтеру учаскелерінде жүзеге асырылады 
(сурет. 1.19). Жұмысшы ілгекті, ілмектерді, иінтірек ұстағышты немесе аспа 
қысқышын ролик үстелінде жатқан жүкке қолмен іледі. Конвейер жүкті 
үстелден шығарады. Сол сияқты конвейер түсіріледі. Тік жазықтықтағы 
жолдың иілісі айыр тәрізді негізі бар суспензияларды қолдана отырып, 
автоматты түрде жүктеу үшін де қолданылады (сурет. 1.19). Аспалы жолдың 
көтеру бөлігінде айыр негізінің табанымен 1 тиеу үстелінің роликтері 
арасында 2 өтіп, көтеріліп, оған жатқан жүктемені алады. 
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Сурет 1.19 - Конвейер суспензиясын жүктеу 
 

Қадамдық конвейерлер. Бөлшектер мен тораптарды бір позициядан 
екіншісіне ағындық немесе автоматты желіде беру үшін қадамдық 
конвейерлер кеңінен қолданылады. Қарнақ типтегі қадамдық 
конвейерлерде блок-штангалардың серіппелі тіректері мен тірек роликтері 
болады. Құрама штанга 3 (сурет.1.20) кері-үдемелі қозғалыс жасайды. 1 
топсалы камералар 5 өнімдерінің шеттеріне қарсы тұрады және оларды 4 
бағыттағыштары бойынша қадам өлшеміне жылжытады, жылжымалы 
үйкелісті жеңеді. Бос жүру кезінде 2 серіппесі қысылып, камералар тайып 
кетеді.  
 

 
 

Сурет 1.20 - Қадамдық штангалық конвейер 
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Сурет 1.19 - Конвейер суспензиясын жүктеу 
 

Қадамдық конвейерлер. Бөлшектер мен тораптарды бір позициядан 
екіншісіне ағындық немесе автоматты желіде беру үшін қадамдық 
конвейерлер кеңінен қолданылады. Қарнақ типтегі қадамдық 
конвейерлерде блок-штангалардың серіппелі тіректері мен тірек роликтері 
болады. Құрама штанга 3 (сурет.1.20) кері-үдемелі қозғалыс жасайды. 1 
топсалы камералар 5 өнімдерінің шеттеріне қарсы тұрады және оларды 4 
бағыттағыштары бойынша қадам өлшеміне жылжытады, жылжымалы 
үйкелісті жеңеді. Бос жүру кезінде 2 серіппесі қысылып, камералар тайып 
кетеді.  
 

 
 

Сурет 1.20 - Қадамдық штангалық конвейер 
 

  

  
 

Жүктеу құрылғылары 
Дүкендегі жүктеу құрылғылары бөлшектерді қадамдық конвейерге 

немесе технологиялық жабдыққа бағытталған күйде беру үшін 
қолданылады (сурет.1.21). 

 

 
 

а, б-тік гравитациялық; в-көлбеу; г, д-барабанды; г – жүріс бұрандасы 
бар тік: 1-жүріс бұрандасы; 2-дайындамалар; 3-итергіш; 4-жүріс 

бұрандасының шеткі ажыратқышы 
 

Сурет 1.21. Кескіштері бар дүкен дискілерінің схемалары 
 
Даналы элементтерге арналған тиеу құрылғысында дайындамалар 

қорын сақтауға арналған жинақтағыш және оны жұмыс аймағына беру 
мақсатында бір дайындаманың бүкіл массасынан бөлуге арналған тетік 
болуы тиіс. Дүкен дискілерінде бланкілер алдын-ала басшылыққа алынады 
және белгілі бір тәртіппен жиналады. 1.21, а, б суретте тік дүкен 
дискілерінің схемалары келтірілген. 1-ші кезекті дайындама жұмыс 
аймағына 2-ші итергіш-шибер арқылы беріледі. Бұл жағдайда итергіш 
барлық басқа дайындамаларды ұстап тұрады, ол тек қоректендіргіштің ғана 
емес, сонымен қатар кескіштің функциясын орындайды. 1.21, в, г суретте 
бірнеше басқа кесу схемалары көрсетілген. Мұнда төменгі түйреуіш 
барлық дайындамалардың қозғалысын тежейді, ал жоғарғы бөлігі төменгі 
дайындаманы кесіп, қалғанын кешіктіреді. 1.21, д, е, ж суретте барабан 
және диск түріндегі кескіш құрылғыларға мысалдар келтірілген. 
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Қарастырылған дүкен құрылғылары гравитациялық түрге жатады, себебі 
дүкендегі дайындамалардың қозғалысы ауырлық күшінің әсерінен болады.  

Бункерлік тиеу құрылғылары оларға бөлшектерді бағдарланған 
күйде беруді қамтамасыз ете отырып, дайындамаларды үйіп тиеуге 
мүмкіндік береді. Түсіру механизмдері бар және оларсыз бункерлік 
құрылғылар бар. Бірінші топтағы бункерлік құрылғыларға тән мысал 1.22 
суретте көрсетілген, бағдарлау талап етілмейтін сфералық пішінді 
дайындамаларға қолданылады.  
 

 
 а б 

Сурет 1.22. Қалақтары (а) және қармау механизмі (б) бар бункерлік 
тиеу құрылғылары 

 
1-бункерден (сурет. 1.22, б) шарлар 2 итергішпен 3 науаға беріледі, 

онда олар J тіреуімен кідіріп, бір қатарға орналастырылады. Осы жерден 
итергіш 4 бланкілерді жекелеп береді. Бункерді жүктеу құрылғылары ең 
жоғары өнімді жабдықтың жұмысын қамтамасыз ете алады, мысалы, 
роторлы автоматты желілер.  

Механикалық дәнекерлеу жабдықтары 
Механикалық дәнекерлеу жабдықтарына мыналар жатады:  
1) дәнекерленетін бұйымдарды орнату және орнын ауыстыру үшін; 
2) дәнекерлеу аппараттарын орнату және ауыстыру үшін; 
3) буындарды тығыздау үшін; 
4) дәнекерлеу аймағына флюсті жинау және беру үшін; 
5) әрлеу операциялары үшін. 

 
Буындарды тығыздауға арналған жабдық дәнекерлеу ваннасының 

балқытылған металының ағып кетуіне жол бермеуге және доғалы бір 
жақты дәнекерлеу кезінде тігістің артқы жағын қалыптастыруға арналған. 
Бұл жабдық дәнекерленген тігістердің түріне (тік және сақиналы) және 
конструкциясына (ағынды жастықтар мен металл төсемдер) сәйкес 
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Қарастырылған дүкен құрылғылары гравитациялық түрге жатады, себебі 
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Бункерлік тиеу құрылғылары оларға бөлшектерді бағдарланған 
күйде беруді қамтамасыз ете отырып, дайындамаларды үйіп тиеуге 
мүмкіндік береді. Түсіру механизмдері бар және оларсыз бункерлік 
құрылғылар бар. Бірінші топтағы бункерлік құрылғыларға тән мысал 1.22 
суретте көрсетілген, бағдарлау талап етілмейтін сфералық пішінді 
дайындамаларға қолданылады.  
 

 
 а б 

Сурет 1.22. Қалақтары (а) және қармау механизмі (б) бар бункерлік 
тиеу құрылғылары 

 
1-бункерден (сурет. 1.22, б) шарлар 2 итергішпен 3 науаға беріледі, 

онда олар J тіреуімен кідіріп, бір қатарға орналастырылады. Осы жерден 
итергіш 4 бланкілерді жекелеп береді. Бункерді жүктеу құрылғылары ең 
жоғары өнімді жабдықтың жұмысын қамтамасыз ете алады, мысалы, 
роторлы автоматты желілер.  

Механикалық дәнекерлеу жабдықтары 
Механикалық дәнекерлеу жабдықтарына мыналар жатады:  
1) дәнекерленетін бұйымдарды орнату және орнын ауыстыру үшін; 
2) дәнекерлеу аппараттарын орнату және ауыстыру үшін; 
3) буындарды тығыздау үшін; 
4) дәнекерлеу аймағына флюсті жинау және беру үшін; 
5) әрлеу операциялары үшін. 

 
Буындарды тығыздауға арналған жабдық дәнекерлеу ваннасының 

балқытылған металының ағып кетуіне жол бермеуге және доғалы бір 
жақты дәнекерлеу кезінде тігістің артқы жағын қалыптастыруға арналған. 
Бұл жабдық дәнекерленген тігістердің түріне (тік және сақиналы) және 
конструкциясына (ағынды жастықтар мен металл төсемдер) сәйкес 

  
 

бөлінеді. Сұйық жастықтар мен металл төсемдер (сурет.1.23,А, б), сондай-
ақ флюобелдік жастықтары (сурет.1.24)  қолданылады. 

Қозғалатын бұйымдардың тік сызықты жіктерін дәнекерлеу 1 
(сурет.1.24, а) флюс-белдік жастықта жүзеге асырылуы мүмкін. 2-ағын 5 
бұрандалы конвейермен қамтамасыз етіледі және 3 серіппелі құрылғының 
көмегімен 4 қозғалмалы белдікпен басылады. 1.24, Б суретте сақиналы 
тігістерді дәнекерлеуге арналған флюобелдік жастықшасының сызбасы 
келтірілген. 

 
 

 
а б 

Сурет 1.23. Флюспен автоматты дәнекерлеуге арналған мыс (А) және 
флюсті (Б) қалыптастырушы астарлар 

  
 
 

 
а б 

 
Сурет 1.24. Тік сызықты (А) және сақиналы тігістерді (б) 

дәнекерлеуге арналған флюс тәріздес жастық) 
 
Механикалық жабдық әмбебап болуы мүмкін, өнімдердің кең 

ассортиментіне арналған және бір өлшемді өнімдерге арналған арнайы 
болуы мүмкін.  

Дәнекерленетін бұйымдарды орнатуға арналған жабдық 
технологиялық процестің барлық сатыларында қолданылады және табақ 
және бейіндік металдан жасалған металл конструкциясын білдіреді. Үлкен 
ауыр өнімдер үшін сөрелер бетон негізіне бекітілген, орташа сөрелер 
портативті болуы мүмкін. 
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Плита орнату және қысқыш құрылғыларды орналастыру үшін дәлірек 
және сенімді негіз болып табылады.  Құрастырмалы-жиналмалы 
құрылғыларға арналған тақталар (сурет.1.25) құрылғылардың элементтері 
бекітілген арнайы бұрандар үшін Т-тәрізді ойықтары бар. Құрастыру 
тақталарынан басқа, плиталар дәнекерленген бұйымдарды белгілеу және 
бақылау үшін, сондай-ақ дәнекерлеу, өңдеу және тазарту үшін 
қолданылады. 

 

 
 

Сурет 1.25 - Жиналмалы құрылғыларға арналған тақталар 
 
 
Дәнекерлеушінің бұрылмайтын үстелі жоғарғы көлбеу панель мен 

үстелдің торлы беті арқылы дәнекерлеу кезінде пайда болатын газдар мен 
шаңды соруға арналған желдеткішпен жабдықталған.  

Дәнекерлеу аппараттарын орнатуға және жылжытуға және 
дәнекерлеушілерді жылжытуға арналған жабдық 2 негізгі топқа бөлінеді:  

дәнекерлеу машиналары үшін бағаналар, арбалар және автоматты 
дәнекерлеу кезінде бағыттаушы құрылғылар қолданылады (сурет. 1.26, 
1.27, 1.28); 

ірі көлемді бұйымдарды биіктікте дәнекерлеу кезінде 
дәнекерлеушілердің ыңғайлы жұмысы үшін дәнекерлеушілерге, лифттерге 
және т.б. арналған көтеру және көтеру алаңдары қолданылады (сурет. 1.29, 
1.30). 
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а-велосипед арбашығы; б-портал арбашығы; 

в-балконы бар велосипед арбасы; г-етістікті арба 
 

Сурет 1.26. Дәнекерлеу аппараттарының қозғалу механизмдері 
 

 
 

Сурет 1.27 - Дәнекерлеу басына арналған илектеу қарнағы 
 

 Дәнекерлеу машиналарына арналған бағандар оларға 
орналастырылған құрылғылардың түріне қарай - өздігінен жүрмейтін және 
өздігінен жүретін болып бөлінеді. 
 Өздігінен жүрмейтін бағаналар сақиналық тігістерді дәнекерлеуге 
арналған, ал өздігінен жүретін бағаналар сақиналы және түзу тігістерге 
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арналған. Көптеген бағандар өздігінен жүрмейтін құрылғылар үшін PC-1 
сияқты айналмалы болып табылады. 
 Өздігінен жүретін аппараттар үшін АБС-ПК-2 бағаналары және 
велосипед арбалары, олар бір-бірінен жоғары тік жазықтықта орналасқан 2 
рельс бойымен қозғалады; етістік арбалар шеберхананың еденінде 
орналасқан 2 рельс бойымен қозғалады; портал арбалары өнімнің екі 
жағында орналасқан еденде 2 рельс бойымен қозғалады.  

 

 
а-айналмалы екі жақты консолі бар баған; 

Б-монорельс бойынша орын ауыстыратын каретка 
Сурет 1.28. Дәнекерлеу жартылай автоматтарын жылжытуға арналған 

жабдық 
 
Дәнекерлеушілерді көтеруге және жылжытуға арналған негізгі 

жабдық-механикалық жетегі бар көтеру және жылжыту алаңдары. Алаңдар 
тұрақты, тасымалданатын және жылжымалы болуы мүмкін. 
Дәнекерлеушіні аппараттық құралдармен және материалдармен тікелей 
дәнекерлеу орнына тез жылжытуға мүмкіндік беретін жылжымалы 
механикаландырылған платформалар әмбебап қолданылады. 

 
а б                 в                               г 

Сурет 1.29. Дәнекерлеушілерді жылжытуға арналған алаңдар 
көтергіш (а, б) және көтергіш-жылжымалы (в, г)) 
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а б                 в                               г 

Сурет 1.29. Дәнекерлеушілерді жылжытуға арналған алаңдар 
көтергіш (а, б) және көтергіш-жылжымалы (в, г)) 

  
 

 
 

Сурет 1.30. Цилиндрлік сұйыққоймалардың көлденең тігістерін 
дәнекерлеуге арналған жылжымалы кабиналар 

Бақылау тапсырмалары  
1. Механикалық дәнекерлеу жабдықтарының түрлерін 

сипаттаңыз. 
2. Дәнекерлеуге арналған төсеніштерді орнатуға арналған 

жабдықты таңдаңыз. 
3. Дәнекерлеу машиналарын жылжытуға арналған жабдықты 

сипаттаңыз 
4. Дәнекерлеушілерді жылжыту үшін жабдықты салыңыз. 
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Дәнекерленетін бұйымдарды орнатуға және бұруға арналған 
жабдық  

 
Манипуляторлар бұйымдарды 2 осьтің (көлбеу және айналу) 

айналасында бұру арқылы дәнекерлеуге ыңғайлы жағдайға орнатуға, 
сондай-ақ оларды дәнекерлеу жылдамдығымен айналдыруға арналған. [2, 
6] 

Манипуляторларды мақсаты бойынша, қозғалыс саны бойынша, 
өнімнің айналуы мен көлбеуіне арналған жетектердің конструкциясы 
бойынша, көлбеу мен жүк көтергіштігінің шекті бұрышы бойынша бөледі. 
Манипуляторлар айналмалы тігістерді дәнекерлеу үшін тегіс реттелетін 
қадамдық және дәнекерлеу жылдамдығына ие. 

Тісті сектормен манипуляторларды қолданыңыз (сурет. 1.31), 
консольді және екі тұғырлы. Консольді манипуляторда планшеті бар 
үстелді төсектен алға шығаратын консоль бар. Консольдің осьі жетектің 
негізгі білігінің осьіне бұрышта орналасқан, ол өнімді осы оське қатысты 
ішінара теңестіреді. Өнімнің көлбеуі консольді негізгі білік осьінің 
айналасында 3600-ге бұру арқылы жүзеге асырылады. Екі бағаналы 
манипуляторларда раманы бұру арқылы өнімнің көлбеуі және өнімнің 
айналуы кез-келген бағытта 3600 болуы мүмкін.  

 

 
Сурет 1.31 - Тісті секторы бар манипулятор 

 
Манипуляторлар өнімді дәнекерлеу, пісіру және байланыстыру 

жылдамдығымен айналдыру үшін ыңғайлы жерге орнатуға арналған. 
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: 
Жүк көтерімділігі 100-ден 20 000 кг-ға дейін. Қысқұрылғының ең 

үлкен бұрышы-135º. Аяқ педалі, дәнекерлеу және марш жылдамдығымен 
айналу мүмкіндігі. Айналу жылдамдығын бірқалыпты реттеу. 

Қысқұрылғының айналу жылдамдығын сандық индикациялау. 
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Ротордың қуыс шпинделі және өздігінен жүретін картриджді қолдану 
ұзын құбырларды өңдеуге мүмкіндік береді 

Манипуляторлардың қысқұрылғысы-дөңгелек бұрыштары бар 
дөңгелек және шаршы, бекіту бұрандарына арналған радиалды Т-тәрізді 
ойықтары бар. Дәнекерлеу тогын беру және мойынтіректерді одан қорғау 
үшін шпиндельдегі планшеттің астына мыс графитті щеткалары бар 
арнайы ток тартқыш орнатылған, одан ток икемді кабель арқылы үстелдің 
механизмін айналып өтіп, манипулятор корпусына өтеді. 
Манипуляторлардың негізгі параметрлері-үстелдің айналу осьіне және 
тірек жазықтығына қатысты жүктеме және моменттер. Олар, мысалы, m–5 
деп белгіленеді.  Сан тоннадағы жүк көтергіштігін білдіреді. 

Жабдықтардың үлкен тобы-дәнекерлеу көмкергіштерді, олар келесідей 
бөлінеді: 

тұрақты осьі бар екі тіректі; 
көтергіш орталықтары бар екі тұғырлы; 
сақиналы; 
тізбекті; 
иінтіректі; 
кітап; 
домкраттық; 
кеме; 
айналмалы рамамен. 
Ең көп таралған, қарапайым және жан-жақты тұрақты осьі бар екі 

бағаналы көмкергіштер (сурет. 1.32). Олар өнімді көлденең осьтің 
айналасында айналдырады, олар ұзын өнімдерге арналған 2 тіреуіш 
бұрандаларға ұқсайды (сурет. 1.33). Көмкергіштерде тек айналу 
жылдамдығы болады. Көмкергіш тіректері рамамен жалғанған. Өнімнің 
өлшемдері раманың ұзындығын және көмкергіш орталықтарының биіктігін 
анықтайды. Көтергіш орталықтары бар көмкергіштер неғұрлым күрделі, 
бұл өнімнің ені мен биіктігін арттыруға мүмкіндік береді. Екі тіректі 
көмкергіштерде арқалықтар мен рамалар дәнекерленген. 

 

 
 

1- рама; 2-тіреулер; 3-цапфтар; 
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Сурет 1.32. Қатты жақтауы және қолмен бұралуы бар жиектеме 

 
Сурет 1.33. Рамасы бар екі тіректі жетекті көмкергіш 

 
Сақиналы көмкергіштер (сурет. 1.34) тұтас және алынбалы 

сақиналармен келеді. Олар сәулелер мен тар жақтаулар үшін қолданылады. 
Өнімнің соңғы бөліктері дәнекерлеу үшін қол жетімді, бірақ жабық 
сақинаның ішінде автоматты дәнекерлеу күрделі. Сақиналар жетегі бар 
роликті стендте орналасқан. Жиналған шоқ сақинаның 1-нің төменгі 
бөлігіне қойылады, 2-ші топсалы бөлік 3-ші топсалы бұрандармен 
жабылады, ал шоқ 4-ші қысқыш жүйесімен бекітіледі.Егер сәуленің 
ұзындығы үлкен болса және оның бүгілуіне жол бермеу керек болса, 
тіректердің арасына алынбалы сақиналарды қоюға болады.  

 

 
 

1-алмалы-салмалы сақина; 2-қайырмалы бөлік; 3-қайырмалы 
бұрандар; 4-қысқыштар 

 
Сурет 1.34. Сақиналы көмкергіш 
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Сурет 1.34. Сақиналы көмкергіш 

 
  

  
 

Тізбекті көмкергіш (сурет. 1.35) 5 бірнеше пішінді жақтаулардан 
тұрады, олардың әрқайсысында екі тізбекті жұлдызшалар (бос 1 және 
жетек 4) және созылған жұлдызша 6 орнатылады.Дәнекерленген шоқ 3 
салбыраған тізбекке 2 қойылады. Жетекші жұлдызшаларда жалпы жетек 
білігі бар және сәуленің қажетті күйге айналуын қамтамасыз етеді. Жетек 
шыбықтары бойлық жетек білігімен көмкергіш жетегімен байланысады. 
Мұндай көмкергіштерде автоматты дәнекерлеуді қолдану дәнекерлеу 
тракторларын пайдалану кезінде мүмкін болады. 

 

 
 

Сурет 1.35 - Тізбекті көмкергіш 
 
Арқалықтарға арналған иінтіректер (сурет. 1.36) бірнеше призмалық 

тіректерден тұрады 1, тіректердің жоғарғы бөлігіне бекітілген екі бойлық 
біліктер 2 және сол жақ 3 және оң жақ 4 L - тәрізді тұтқалардың екі тобы. 
Тұтқалар тіректер арасында орналасқан және көмкергішдың төменгі 
бөлігінде орналасқан жетек гидравликалық цилиндрлермен байланысқан. 
Арқалықтарды жиектеу сол және оң иінтіректерді берілген бағдарлама 
бойынша кезекпен көтеру және түсіру арқылы жүргізіледі. 

Домкраттық көмкергіш(сурет. 1.37) тегіс жақтаулардың екі жағына 
900 бұруға арналған. Ол негізден, айналмалы жақтаудан, 2 
гидродомкраттан және 4 тартылатын жартылай осьтен тұрады. Оған 
бекітілген өнімі бар жақтауды 2 жартылай осьтің айналасында бұруға 
болады, ал 2 басқа жартылай осьтер алынып тасталады. Домкраттық 
көмкергіштерде үстелдің еңкеюі гидравликалық цилиндр түріндегі 
домкратпен жүзеге асырылады. Максималды көлбеу бұрышы-1350, ал ауыр 
модельдерде-900 және 450. 
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Сурет 1.36 - Иінтіректі көмкергіш жұмысының схемасы 
 

Қайықты аударғыштар бұйымдарды бұруды және оларды 
дәнекерлеуге ыңғайлы жағдайға орнатуды ғана емес, сондай-ақ 
бұйымдарды бір жұмыс орнынан екінші орынға тасымалдауды қамтамасыз 
етеді. Көмкергіш 2 көтергіш қанаттардан, 2 доңғалақ жұптары бар тірек 
рамадан, 2 гидравликалық цилиндр блоктарынан, гидравликалық 
жетектерден және басқару тақтасынан тұрады. Көмкергіш рельс жолымен 
қозғалады. 

Кітап жиектері, панельдерге арналған тұтқалардың екі тобы бар, олар 
гидравликалық жетектің көмегімен бойлық оське айнала алады (сурет. 
1.138, м). Тұтқалар арасындағы көтерілген панельдері бар арба бірінші 
сөреден екіншісіне ауысады, онда буындық тігістердің екінші жағы 
дәнекерленеді.  

Позиционерлер (сурет. 1.38, d) - бұл құсқұрылғының айналу 
жылдамдығы бар жеңілдетілген манипуляторлар. Тұрақты электр 
қозғалтқышының орнына айнымалы ток қозғалтқышы орнатылған. П 
әрпімен позициялаушының жүк көтергіштігін тоннамен көрсететін 
сандармен белгіленеді, мысалы П-5. 

Ротаторлар (сурет. 1.38,A, B, B; 1.41; 1.42; 1.43) манипуляторларға 
да ұқсас (сурет. 1.38 , г), бірақ қысқұрылғының көлбеу бұрышы бекітілген 
30, 60 және 450. Үстелдің айналу осьінің кеңістігіндегі позицияға сәйкес, 
ротаторлар тік, көлденең және көлбеу болып бөлінеді. Үстелді тігінен 
көтеру механизмі бар айналмалы үстелдер одан да оңай көрінеді. 
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Ротаторлар (сурет. 1.38,A, B, B; 1.41; 1.42; 1.43) манипуляторларға 
да ұқсас (сурет. 1.38 , г), бірақ қысқұрылғының көлбеу бұрышы бекітілген 
30, 60 және 450. Үстелдің айналу осьінің кеңістігіндегі позицияға сәйкес, 
ротаторлар тік, көлденең және көлбеу болып бөлінеді. Үстелді тігінен 
көтеру механизмі бар айналмалы үстелдер одан да оңай көрінеді. 
 

  
 

 
 

Сурет 1.37 - Домкраттық көмкергіш 
 

Роликті стендтер (сурет. 1.38,к, л; 1.39; 1.40) цилиндрлік, сондай-ақ 
конустық және сфералық бұйымдарды бойлық жіктерді құрастыру және 
дәнекерлеу үшін ыңғайлы жағдайға, сондай-ақ сақиналы жіктерді 
дәнекерлеудің әртүрлі түрлері кезінде дәнекерлеу жылдамдығына орнату 
мақсатында айналмалы жылдамдықпен айналдыруға арналған. Стендтер 
роликті тіректердің конструкциясымен ерекшеленеді: стационарлық, 
жылжымалы және тепе-теңдік. Роликті тіректің әр бөліміне стендтің 
бойлық осьінің екі жағында орналасқан, бір жақтауға бекітілген екі роликті 
тірек кіреді. Стендтердің орналасуы айналмалы өнімдердің массасына, 
мөлшеріне және пішініне байланысты. 

Әмбебап ротаторлар (сурет. 1.41) бұйымды дәнекерлеу, балқыту 
және оның дәнекерлеу жылдамдығымен айналуы үшін ыңғайлы жағдайға 
орнатуға арналған. Жүк көтерімділігі 100-ден 20 000 кг-ға дейін. Ыңғайлы 
күйде дәнекерлеу үшін әмбебап пайдалану. Қысқұрылғының ең үлкен 
бұрышы-135º. Роликті ротор (сурет. 1.42) цилиндрлік өнімдерді 
дәнекерлеуге және дәнекерлеу жылдамдығымен айналдыруға ыңғайлы етіп 
орнатуға арналған. Жүк көтерімділігі 10 000-нан 100 000 кг-ға дейін. 
Роликті роторлар жеке жетек және бос бөлімдерден тұрады. Бөлімдер 
жылжымалы немесе стационарлық нұсқада орындалуы мүмкін. 
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а – тік осьі бар ротатор; б – сол, көлбеу осьі бар; в – сол, көлденең 
осьі бар: г – манипулятор; д – позиционер; е – көлденең осьі бар екі тіректі 
көмкергіш; ж – сол, жылжымалы тіреуі бар; з- ұқсас көтеру орталықтары 
бар; и-тізбекті көмкергіш; к-роликті стенд; л- ұқсас қатаң кинематикалық 

байланысы бар; м-иінтіректі көмкергіш; 
 

Сурет 1.38. Құрылымдарды орнату және бұру механизмдері [2, 6] 
 



51
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бар; и-тізбекті көмкергіш; к-роликті стенд; л- ұқсас қатаң кинематикалық 

байланысы бар; м-иінтіректі көмкергіш; 
 

Сурет 1.38. Құрылымдарды орнату және бұру механизмдері [2, 6] 
 

  
 

 
 

Сурет 1.39 - Тұрақты тіректері бар роликті стенд 

 
 

Сурет 1.40 - Теңгергіш тіректері бар роликті стенд 
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Сурет 1.41 - Әмбебап ротатор 

 

Сурет 1.42 - Шеңберлерге арналған роликті ротордың бөлімдері 
 
Екі тіректі роторлар көлденең осьтің айналасында ағынды сақиналық 

тігістерді автоматты түрде дәнекерлеу кезінде, қорғаныс газдары 
ортасында дәнекерлеу кезінде, балқыту жұмыстары кезінде, сондай-ақ 
механикаландырылған және қолмен дәнекерлеу кезінде бұйымдарды 
ыңғайлы күйге бұру және орнату үшін жасалған. Үлкен ұзындықтағы 
бұйымдарды дәнекерлеуге ыңғайлы. Сақиналы тігістерді дәнекерлеудің 
механикаландырылған әдістерін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
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Сурет 1.41 - Әмбебап ротатор 

 

Сурет 1.42 - Шеңберлерге арналған роликті ротордың бөлімдері 
 
Екі тіректі роторлар көлденең осьтің айналасында ағынды сақиналық 

тігістерді автоматты түрде дәнекерлеу кезінде, қорғаныс газдары 
ортасында дәнекерлеу кезінде, балқыту жұмыстары кезінде, сондай-ақ 
механикаландырылған және қолмен дәнекерлеу кезінде бұйымдарды 
ыңғайлы күйге бұру және орнату үшін жасалған. Үлкен ұзындықтағы 
бұйымдарды дәнекерлеуге ыңғайлы. Сақиналы тігістерді дәнекерлеудің 
механикаландырылған әдістерін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

  
 

Жүкті көтеру қабілеті 500-ден 40 000 кг-ға дейін. Ротаторлар стационарлық 
нұсқада, жылжымалы артқы тірекпен, өзгермелі орталықтармен, қысқыш 
құрылғылармен, гидравликалық пинольмен және т. б. жабдықталуы 
мүмкін. 

 

Сурет 1.43 - Екі тіректі ротаторлар 
 

Бақылау тапсырмалары  
1. Манипуляторлардың конструкциясы. 
2. Айналмалы және позициялық конструкция. 
3. Дәнекерлеуге арналған көмкергіштердің жіктелуі және мақсаты. 
4. Роликті стендтердің конструкциясы. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Манипуляторлардың қандай түрлері қолданылады? 
2. Ротаторлар мен позиционерлер қандай операцияларды 

қолданады? 
3. Қай өнімдерді дәнекерлеу кезінде бұрауыштар қолданылады?  
4. Роликті стендтердің параметрлері қандай? 

 
Дайындау операцияларын механикаландыру. Шойын фракциясымен 

жарылыс және жарылыс тазарту арнайы камераларда жүзеге асырылады. 
Табақтар роликтер немесе арбалар көмегімен камераға тік күйінде беру 
арқылы тазаланады. [2, 6] бытыра ағынды аппараттан сырлау және бояу 
алдында дәнекерленген құрылымның бетіне (сурет. 1.44) сығылған ауаның 
әсерінен бөлшек жоғары жылдамдықпен шығарылады және металлға тиіп, 
одан кір мен оксидтерді кетіреді.  
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Сурет 1.44 - Атып жару тазалау аппараты 
 
Табақ илемін химиялық тазарту автоматты желілердегі қышқыл және 

сілтілі ванналарда ванна немесе ағу әдісін қолдана отырып жүзеге 
асырылады. Ағынды әдіспен химиялық тазартудың үздіксіз ағындық 
желісінің схемасы 1.45.суретте көрсетілген. Роликті конвейерден 1 табақты 
түзету роликтері арқылы 2 табақ роликті конвейерге түседі 3. Содан кейін 
табақша төсегішпен табақтар роликті конвейерге тігінен орнатылады 4 
және бірқатар камераларға беріледі: 5 — жылыту, 6 — өңдеу, 8 — жуу, 
бейтараптандыру және пассивациялау. Камералар арқылы табақтар 7 
жетегі бар роликтер жүйесімен қозғалады және 9 жетекті емес роликті 
конвейерге шығарылады, сол жерден олар 10 табақ төсегішпен алынып, 
сөреге қойылады. 
 

 
 

Сурет 1.45 - Үздіксіз ағын желісінің схемасы реактивті әдіспен 
химиялық тазарту 
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Сурет 1.44 - Атып жару тазалау аппараты 
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және бірқатар камераларға беріледі: 5 — жылыту, 6 — өңдеу, 8 — жуу, 
бейтараптандыру және пассивациялау. Камералар арқылы табақтар 7 
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сөреге қойылады. 
 

 
 

Сурет 1.45 - Үздіксіз ағын желісінің схемасы реактивті әдіспен 
химиялық тазарту 

  
 

 
 

Сурет 1.46. Беруші және қабылдаушы рольгангтары бар табақты 
түзету машинасы 

 
 
Металл илемін түзету жайма түзетулерде жүргізіледі (сурет.1.46) 

және беретін және қабылдайтын жетекті рольгангтармен, сондай-ақ 
магнитті немесе вакуумдық үлгідегі қармауыштары бар әр түрлі табақ 
төсегіштермен жарақталған сорттық түзету біліктерінде қолданылады. 

 

 
 

Сурет 1.47 - Цилиндрлік сұйыққоймалардың бойлық және сақиналы 
тігістерін автоматты дәнекерлеуге арналған қондырғы 

 
Кешенді механикаландыру екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: 

әмбебап технологиялық жабдықты көмекші әдістерді механикаландыру 
құралдарымен жабдықтау және бөлшектерді жасау бойынша бірқатар 
технологиялық операцияларды жүзеге асыратын механикаландырылған 
және автоматты желілерді енгізу (сурет. 1.47).  
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Бақылау тапсырмалары  
1. Илемді өңдеуге арналған жабдықты сипаттаңыз. 
2. Табақтарды тазалауға арналған жабдықты сипаттаңыз. 
3. Тізімін үлгі үшін жабдықтар дайындау операциялар. 
4. Дәнекерлеу өндірісіндегі дайындау операцияларын кешенді 

механикаландыру. 
 
Дәнекерлеу роботтары. Робототехниканың дамуы 

автоматтандырудың әмбебап жолын, соның ішінде кішігірім өндірісті уәде 
етеді, себебі өндірілген бөлікті ауыстырған кезде сол роботты оның жұмыс 
бағдарламасын өзгерту арқылы пайдалануға болады. [3] 

Технологиялық процестерде өнеркәсіптік роботтарды пайдалану 
мүмкіндіктері жұмыс кеңістігінің мөлшері мен формасымен, орналасу 
дәлдігімен, қозғалу жылдамдығымен, ұтқырлық дәрежелерінің санымен, 
басқару ерекшеліктерімен және т. б. анықталады. Кеңістіктегі 
бағдарланбаған заттарды жылжыту үшін ұтқырлықтың үш дәрежесі, ал 
толық кеңістіктік бағдарлау үшін — алты дәрежесі жеткілікті. Жалпы 
жағдайда доғалық дәнекерлеу арқылы дәнекерлеу үшін (сурет. 1.48; 1.49) 
дәнекерлеу құралының бес дәрежелі қозғалғыштығы болуы керек. Әдетте, 
ұтқырлықтың үш дәрежесі роботтың негізгі механизмін қамтамасыз етеді, 
ал тағы екі дәреже механикалық құрылғыны қосады: щетка дәнекерлеу 
басы бекітілген жұмыс; контактілі дәнекерлеуге арналған қысқаштар 
немесе қармағыштар.[6] Роботтың негізгі механизмін тікбұрышты, 
цилиндрлік, сфералық және бұрыштық (антропоморфты) координаттар 
жүйесінде жасауға болады (сурет. 1.50).  

Негізгі механизмнің координаттар жүйесі роботтың жұмыс 
кеңістігінің конфигурациясы мен өлшемдерін анықтайды, оның ішінде 
роботтың атқарушы органының басқарылатын қозғалысы болуы мүмкін. 
Тікбұрышты координаталар жүйесі бар робот өлшемдері роботтың өзінен 
кіші тікбұрышты параллелепипед түрінде жұмыс кеңістігіне ие (сурет. 1.50, 
а). Цилиндрлік өнеркәсіптік роботтар (сурет. 1.50, б) және сфералық (сурет. 
1.50, в) координаттар жүйесі жұмыс кеңістігінің үлкен көлеміне ие. 
Неғұрлым ықшам робот бұрыштық жүйеде алынады (сурет. 1.50, г).  
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Бақылау тапсырмалары  
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толық кеңістіктік бағдарлау үшін — алты дәрежесі жеткілікті. Жалпы 
жағдайда доғалық дәнекерлеу арқылы дәнекерлеу үшін (сурет. 1.48; 1.49) 
дәнекерлеу құралының бес дәрежелі қозғалғыштығы болуы керек. Әдетте, 
ұтқырлықтың үш дәрежесі роботтың негізгі механизмін қамтамасыз етеді, 
ал тағы екі дәреже механикалық құрылғыны қосады: щетка дәнекерлеу 
басы бекітілген жұмыс; контактілі дәнекерлеуге арналған қысқаштар 
немесе қармағыштар.[6] Роботтың негізгі механизмін тікбұрышты, 
цилиндрлік, сфералық және бұрыштық (антропоморфты) координаттар 
жүйесінде жасауға болады (сурет. 1.50).  

Негізгі механизмнің координаттар жүйесі роботтың жұмыс 
кеңістігінің конфигурациясы мен өлшемдерін анықтайды, оның ішінде 
роботтың атқарушы органының басқарылатын қозғалысы болуы мүмкін. 
Тікбұрышты координаталар жүйесі бар робот өлшемдері роботтың өзінен 
кіші тікбұрышты параллелепипед түрінде жұмыс кеңістігіне ие (сурет. 1.50, 
а). Цилиндрлік өнеркәсіптік роботтар (сурет. 1.50, б) және сфералық (сурет. 
1.50, в) координаттар жүйесі жұмыс кеңістігінің үлкен көлеміне ие. 
Неғұрлым ықшам робот бұрыштық жүйеде алынады (сурет. 1.50, г).  
 

  
 

 
 

а, б, д – қатаң бағдарланған; в, е - қатаң бағдарланбаған; 
г, ж - ерікті; 

 
Сурет 1.48 - Роботты дәнекерлеуге арналған тігістердің негізгі 

топтары [3] 
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Сурет 1.49 - Электродтың қозғалыс бағыты қисық сызықты 
кеңістіктік тігістерді доғалық дәнекерлеу [3] 

 
 

 
 

Сурет 1.50 - Роботтардың жұмыс кеңістігі [3] 
 
Роботтарды қозғалыссыз орнатуға болады (сурет. 1.51, А, б, в) және 

еденге (сурет. 1.51, г, д) және төбеге (сурет.1.51,е,ж, з) бағыттағыштар 
бойынша қозғалу мүмкіндігімен орнатылуы мүмкін. Орындалатын 
жұмыстың сипатына байланысты тікбұрышты координаттар жүйесінде 
жасалған негізгі механизмнің бір, екі және үш дәрежелі қозғалғыштығы бар 
роботтарды жасауға болады. Оларды біріктіру арқылы сіз биполярлы 
сфералық (бұрыштық) (сурет 1.52, б), биполярлы цилиндрлік (сурет 1.52, 
в), сфералық (сурет 1.52, г) және цилиндрлік (1.52, е сурет) координаттар 
жүйесінде роботтар жасай аласыз. 

6 және 7 тік бұрышты қозғалыс модульдерін қолдана отырып, сіз 
роботты тікбұрышты координаттар жүйесінде жинауға болады. 
Робототехниканың мұндай агрегаттық жүйесі әрбір нақты қолдану үшін 
стандартты блоктардан тек қажетті еркіндік дәрежесі бар оңтайлы 
өнеркәсіптік роботты жинауға мүмкіндік береді. Доғалық дәнекерлеу 
кезінде дәнекерлеу алауын жылжыту үшін әртүрлі құрылғылар 
қолданылады (1.53, а, е сурет) негізгі механизмге бекітілген. 
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қолданылады (1.53, а, е сурет) негізгі механизмге бекітілген. 
 

  
 

 
Сурет 1.51 - Роботтардың құрылымдық және орналасу схемаларының 

түрлері 
 
Роботтарда гидравликалық, электромеханикалық, пневматикалық 

және басқа жетектер қолданылады. Гидравликалық жетектер қарапайым 
конструкцияға ие, салмағы аз және аз мөлшерде айтарлықтай қуатқа ие. 
Олар салыстырмалы түрде арзан. Гидравликалық жетектерге біліктің 
айналмалы қозғалысы бар гидравликалық қозғалтқыштар және 
піспектердің үдемелі қозғалысы бар гидравликалық цилиндрлер жатады. 
Гидравликалық жетектің жұмыс істеуі үшін жоғары мұнай қысымы бар 
автономды гидравликалық жүйе қажет, сондықтан әрқашан 
құбыршектердің герметикалығын бұзу және қозғалатын бөліктердің түйісуі 
қаупі бар. 

Электромеханикалық жетек күрделі дәл редукторларды қолдануды 
қажет етеді, бірақ оған күтім көрсету жеңіл. Электр қозғалтқышы бар робот 
жоғары жылдамдыққа және орналасу дәлдігіне ие. 

Пневматикалық қозғалтқыш құрылымдық жағынан қарапайым. Ол 
гидравликалық жетекке қарағанда аз, құбырлардың жалпы ұзындығы, 
тығыздағыштарға қойылатын талаптан төмен, электр станциясы жоқ. 
Алайда, пневматикалық жетекті құралдың реттелетін (басқарылатын) 
тоқтатылуын жүзеге асыру күрделі. Кәдімгі пневматикалық қозғалтқыштар 
құралды ауыспалы қатты тіректермен инсульт ұзындығын реттей отырып, 
"су асты бұру" циклі бойынша жылжытуға қызмет етеді. Робот құралының 
қозғалысын басқару жүйелері циклдік, позициялық және контурлық болып 
бөлінеді. 
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Циклді басқару жүйесі қозғалыс мәндерін көрсетпей бірқатар 
командалардың белгілі бір тізбегін анықтауға арналған. Циклдік жүйе-бұл 
әр жетекке бағдарламаланатын позициялардың ең аз саны бар позициялық 
жүйенің қарапайым жағдайы (әдетте екеуі-бастапқы және соңғы). Циклді 
басқаратын роботтарда пневматикалық жетек кеңінен қолданылады. Бұл 
роботтар негізінен негізгі технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету 
үшін қосалқы операцияларда, бөлшектерді жинау кезінде, тиеу-түсіру, 
тасымалдау және сақтау жұмыстарында, дайын өнімді төсеу және орау 
кезінде қолданылады. 

Позициялық жүйе командалардың тізбегін ғана емес, сонымен қатар 
манипулятордың барлық буындарының орнын да анықтайды. Ол объектіні 
жайғастыруды, яғни жеке орын ауыстырудың соңында (берілген нүктеде) 
оның берілген дәлдікпен бағдарлы орналасуын және тоқтауын көздейді. 
Қадамның дұрыс орындалуы туралы сигнал алғаннан кейін келесі нүктеге 
өту орын алады. Берілген нүктелер арасында қозғалыс қалай және қандай 
жолмен жүретіні бақыланбайды. 

Көп позициялы жүйе аралық нүктелерді тоқтаусыз өтуге мүмкіндік 
береді және доғалық дәнекерлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Жұмыс 
аймағындағы құралдың орналасу нүктелерінің саны тек сақтау 
құрылғыларының жадымен шектеледі. Позициялық роботтарда 
гидравликалық және электромеханикалық жетектер ең көп қолданылады. 
Электромеханикалық жетектер ең жақсы динамикалық қасиеттерге ие.  

Контурлық басқару жүйесі қозғалысты үздіксіз траектория немесе 
контур түрінде орнатады және уақыттың әр сәтінде манипулятор 
байланыстарының орнын ғана емес, сонымен қатар құралдың жылдамдық 
векторын да анықтайды. Бұл жүйе құралдың түзу сызық немесе шеңбер 
бойымен қозғалысын осы траектория бөлімдерінің сәйкесінше екі немесе 
үш нүктесін белгілеу арқылы қамтамасыз етеді. Тізбекпен басқарылатын 
дәнекерлеу роботтары электр жетегін пайдаланады, бұл қыздырғыштың 
қозғалу жылдамдығын дәл реттеуді қамтамасыз етеді. 
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Сурет 1.52. Айналмалы және тік сызықты қозғалыс модульдері (1-8) 
және олардан жиналған роботтар (б, в, г, д) 
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Сурет 1.53. Механизмдердің кинематикалық схемалары доғалық 
дәнекерлеуге арналған роботтардың жергілікті қозғалысы 

 
Дәнекерлеу роботы "Asea I Rb-6" (Швеция) (сурет. 1.54), бұрыштық 

координаттар жүйесінде орындалған, роботтың қолына бекітілгеніне 
байланысты доғалық және түйіспелік дәнекерлеу үшін де қолданылады: 
дәнекерлеу алауы немесе түйіспелі дәнекерлеуге арналған қысқаштар. 
Жұмыс құралын жылжыту үшін 2, 4, 17 және 20 редукторлары 
қолданылады. Электржетекті қатты механикалық конструкциямен бірге 
қолдану позициялаудың шағын қателігін (±0,2 мм) қамтамасыз етеді.   

Қолды тік осьтің айналасында бұру 2 негізінде орнатылған 7 
редукторынан 3 толқынсыз газсыз беріліс арқылы жүзеге асырылады, оның 
шығыс дөңгелегі 5 бұрылыс корпусымен байланысты. 4 беріліс моторы B 
бұрандалы жұп арқылы 7, 9, 10 және 12 буындары бар топсалы 
параллелограмм түзетін тартқышты бұрады, бұл 12 буынының иінді осьінің 
айналасында айналуын қамтамасыз етеді.10-буынның көлбеуі редуктормен 
қамтамасыз етіледі, оның қозғалысы шарикті бұрандалы жұп арқылы иінді 
білікке беріледі 19. Қол буындарының ішінде жұмыс құралының I осьіне 
және А бұрышына айналуын қамтамасыз ететін беріліс жүйесін құрайтын 
тартқыштар мен иінді жүйе орналасқан. Қозғалудың барлық дәрежелері 
бойынша буындардың қозғалысы позиция датчиктерімен бақыланады. 
Басқару жүйесі — позициялық. 

Роботталған технологиялық кешендер (РТК) роботтармен 
жабдықталған технологиялық жасушалар, бөлімдер, желілер деп аталады. 
РТК орналасуы өнімнің сипатына және оны шығарудың сериясына 
байланысты. Доғалық дәнекерлеу кезінде кейбір жағдайларда дәнекерлеу 
алауын жылжыту механизмдері мен дәнекерленген өнімді жылжытуға 
қызмет ететін манипулятор арасындағы функцияларды бөлген жөн. 
Сонымен қатар, екі құрылғы да бір бағдарлама бойынша жұмыс істейді. 
Бұл әдіс кинематиканы жеңілдетуге және роботтың қозғалыс дәрежелерінің 
санын азайтуға ғана емес, сонымен қатар басқару жүйесіне қойылатын 
талаптарды азайтуға мүмкіндік береді. 
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Сурет 1.53. Механизмдердің кинематикалық схемалары доғалық 
дәнекерлеуге арналған роботтардың жергілікті қозғалысы 

 
Дәнекерлеу роботы "Asea I Rb-6" (Швеция) (сурет. 1.54), бұрыштық 

координаттар жүйесінде орындалған, роботтың қолына бекітілгеніне 
байланысты доғалық және түйіспелік дәнекерлеу үшін де қолданылады: 
дәнекерлеу алауы немесе түйіспелі дәнекерлеуге арналған қысқаштар. 
Жұмыс құралын жылжыту үшін 2, 4, 17 және 20 редукторлары 
қолданылады. Электржетекті қатты механикалық конструкциямен бірге 
қолдану позициялаудың шағын қателігін (±0,2 мм) қамтамасыз етеді.   

Қолды тік осьтің айналасында бұру 2 негізінде орнатылған 7 
редукторынан 3 толқынсыз газсыз беріліс арқылы жүзеге асырылады, оның 
шығыс дөңгелегі 5 бұрылыс корпусымен байланысты. 4 беріліс моторы B 
бұрандалы жұп арқылы 7, 9, 10 және 12 буындары бар топсалы 
параллелограмм түзетін тартқышты бұрады, бұл 12 буынының иінді осьінің 
айналасында айналуын қамтамасыз етеді.10-буынның көлбеуі редуктормен 
қамтамасыз етіледі, оның қозғалысы шарикті бұрандалы жұп арқылы иінді 
білікке беріледі 19. Қол буындарының ішінде жұмыс құралының I осьіне 
және А бұрышына айналуын қамтамасыз ететін беріліс жүйесін құрайтын 
тартқыштар мен иінді жүйе орналасқан. Қозғалудың барлық дәрежелері 
бойынша буындардың қозғалысы позиция датчиктерімен бақыланады. 
Басқару жүйесі — позициялық. 

Роботталған технологиялық кешендер (РТК) роботтармен 
жабдықталған технологиялық жасушалар, бөлімдер, желілер деп аталады. 
РТК орналасуы өнімнің сипатына және оны шығарудың сериясына 
байланысты. Доғалық дәнекерлеу кезінде кейбір жағдайларда дәнекерлеу 
алауын жылжыту механизмдері мен дәнекерленген өнімді жылжытуға 
қызмет ететін манипулятор арасындағы функцияларды бөлген жөн. 
Сонымен қатар, екі құрылғы да бір бағдарлама бойынша жұмыс істейді. 
Бұл әдіс кинематиканы жеңілдетуге және роботтың қозғалыс дәрежелерінің 
санын азайтуға ғана емес, сонымен қатар басқару жүйесіне қойылатын 
талаптарды азайтуға мүмкіндік береді. 
 

  
 

 
 

Сурет 1.54 - Робот "Asea I Rb-6” 
 
Бөлшектерді орналастыру үшін айналмалы үстелдерді қолданған жөн 

(1.55 сурет) құрастыруға арналған екі құрылғымен. Оператор қол еңбегінен 
құтылмаса да, мұндай РТК-мен оның өнімділігі 2,5 ... 3 есе артып, жұмыс 
жағдайлары жеңілдейді. 
 

 

Сурет 1.55 - Қос-позициялық айналмалы үстел робот 
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1.2 Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

1. Болат дәнекерленген конструкцияларды жобалау нормаларын 
қандай құжат белгілейді?   

2. Дәнекерленген құрылымдарды жобалау кезеңдері қандай? 
3. "Дәнекерленген құрылымдардың технологиялылығы" дегеніміз не? 
4. Дәнекерленген құрылымдарды дайындау технологиясы қандай 

мәліметтер негізінде жасалады? 
5. Дәнекерленген құрылымдардың технологиялылығын жақсарту 

бойынша жұмыс қандай бағыттарда жүргізіледі? 
6. Дәнекерленген құрылымдардың жарамдылығын қандай сандық 

көрсеткіштер бағалайды? 
7. Дәнекерленген құрылымдарды жасау технологиясын жобалау 

кезеңдері қандай? 
8. Жұмыс технологиясы қандай тәртіппен жасалады? 
9. Дәнекерлеу өндірісінде қолданылатын әмбебап жүк көтергіш 

машиналар қандай?  
10. Дәнекерленген бұйымдарды орнату және бұру үшін қандай 

жабдық қолданылады?  
11. Аударғыштардың түрлерін тізімдеңіз.   
2. Ротаторлар мен манипуляторлар қандай операцияларды 

қолданады?  
13. Дайындау өндірісінде қандай механизмдер қолданылады? 
14. Тігістің артқы жағын қалыптастыру үшін не қолданылады? 
15. Дәнекерлеу роботтарын орнатудың қандай нұсқалары 

қолданылады? 
16. Дәнекерлеу роботтарын қолданудың артықшылықтары қандай? 
 
 
1.3. Дайындау операциялары 
 
1.3.1. Операцияларды орындау тәсілдері және олардың 

технологиялық мұралылығы 
 
 Құйылған, соғылған және штампталған дайындамалар әдетте 

дәнекерлеуге қосымша операцияларды талап етпейтін дайын күйінде келіп 
түседі. Илемнен жасалған бөлшектердің жағдайын басқа. Кейін іріктеу 
бойынша металдың мөлшерлері мен маркалары болды келесі 
операцияларды орындауға тура келеді: қайрауға, белгілеуге, кесуге, 
өңдеуге жиектерін тазартып, дәнекерлеуге. 

Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудағы барлық технологиялық 
операциялар келесі топтарға бөлінеді [2]:  

- дайындау; 
- құрастыру; 
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1.2 Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

1. Болат дәнекерленген конструкцияларды жобалау нормаларын 
қандай құжат белгілейді?   

2. Дәнекерленген құрылымдарды жобалау кезеңдері қандай? 
3. "Дәнекерленген құрылымдардың технологиялылығы" дегеніміз не? 
4. Дәнекерленген құрылымдарды дайындау технологиясы қандай 

мәліметтер негізінде жасалады? 
5. Дәнекерленген құрылымдардың технологиялылығын жақсарту 

бойынша жұмыс қандай бағыттарда жүргізіледі? 
6. Дәнекерленген құрылымдардың жарамдылығын қандай сандық 

көрсеткіштер бағалайды? 
7. Дәнекерленген құрылымдарды жасау технологиясын жобалау 

кезеңдері қандай? 
8. Жұмыс технологиясы қандай тәртіппен жасалады? 
9. Дәнекерлеу өндірісінде қолданылатын әмбебап жүк көтергіш 

машиналар қандай?  
10. Дәнекерленген бұйымдарды орнату және бұру үшін қандай 

жабдық қолданылады?  
11. Аударғыштардың түрлерін тізімдеңіз.   
2. Ротаторлар мен манипуляторлар қандай операцияларды 

қолданады?  
13. Дайындау өндірісінде қандай механизмдер қолданылады? 
14. Тігістің артқы жағын қалыптастыру үшін не қолданылады? 
15. Дәнекерлеу роботтарын орнатудың қандай нұсқалары 

қолданылады? 
16. Дәнекерлеу роботтарын қолданудың артықшылықтары қандай? 
 
 
1.3. Дайындау операциялары 
 
1.3.1. Операцияларды орындау тәсілдері және олардың 

технологиялық мұралылығы 
 
 Құйылған, соғылған және штампталған дайындамалар әдетте 

дәнекерлеуге қосымша операцияларды талап етпейтін дайын күйінде келіп 
түседі. Илемнен жасалған бөлшектердің жағдайын басқа. Кейін іріктеу 
бойынша металдың мөлшерлері мен маркалары болды келесі 
операцияларды орындауға тура келеді: қайрауға, белгілеуге, кесуге, 
өңдеуге жиектерін тазартып, дәнекерлеуге. 

Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудағы барлық технологиялық 
операциялар келесі топтарға бөлінеді [2]:  

- дайындау; 
- құрастыру; 

  
 

- дәнекерлеу; 
- дәнекерлеуден кейінгі. 
 Сатып алу жұмыстарына металды тазарту, түзету, кесу, жиектерді 

кесу, тесіктерді қалыптастыру, иілу жатады. 
Құрастыру жұмыстарына кіші тораптар мен тораптарды құрастыру, 

сондай-ақ конструкцияның жалпы құрастырылуы кіруі мүмкін. Құрастыру 
таңбалау бойынша, кондукторларда және арнайы құрастыру 
құрылғыларында орындалуы мүмкін. 

Дәнекерлеу, егер құрастыру түйін бойынша болса, содан кейін бүкіл 
құрылымды дәнекерленген тораптардан дәнекерлеу немесе оны 
құрастырғаннан кейін бүкіл құрылымды дәнекерлеу болса, жеке түйіндерде 
жүзеге асырылады. 

Пісіруден кейінгі операциялар тобына дәнекерлеу жіктерінің сапасын 
және дәнекерлеу бұйымының мөлшерін бақылау, түзету, әрлеу жұмыстары, 
термоөңдеу, қорғаныс жабындарын жағу кіреді. 

Жалпы, сапаны бақылау әр технологиялық операцияны 
орындағаннан кейін кіріс және операция бойынша жүзеге асырылады. Кез-
келген технологиялық операцияда бөлшектерді дайындау және өлшеу 
талаптарынан ауытқу құрастыру кезінде күрделіліктер мен дәнекерлеу 
кезінде ақауларға, сайып келгенде, өнімнің сәйкес келмеуіне, яғни 
ақауларға әкеледі.  

Демек, технологиялық процестің барлық операцияларының тығыз 
байланысы немесе технологиялық мұралылығы бар. 

 
1.3.2. Қолданылатын жабдық және дайындау операцияларын 

кешенді механикаландыру 
 
Егер металлургиялық зауыт оны түзетілмеген түрде жеткізсе, сондай-

ақ тасымалдау кезінде деформациялар пайда болса, табақты илектеу 
түзетуді қажет етеді. Болат табағын деформациялаудың ең жиі кездесетін 
түрлері 1.56.суретте келтірілген.  

 

 
1 – толқындылық; 2-жазықтықтағы орақ тәрізді; 3 - жергілікті 

эффузиялар; 4-сынған жиектер; 5-жергілікті иілу; 6-табақтың бойымен 
толқынды 

Сурет 1.56 - Табақты болаттың деформация түрлері 
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Түзету жергілікті пластикалық деформацияны жасау арқылы жүзеге 
асырылады және әдетте суық күйде жасалады. Қалыңдығы 0,5 табақтар мен 
жолақтардың толқындылығын жою...50 мм көп білікті машиналар кеңінен 
қолданылады (орам саны бестен асады). Тақтайша тәртібінде орналасқан 
орамдардың жоғарғы және төменгі қатарлары арасында табақтарды өткізу 
кезінде түзетуге бірнеше рет иілу арқылы қол жеткізіледі. Жеті білікті 
машинадағы орамдардың орналасуы 1.57, а суретте көрсетілген. Төменгі 
жетек біліктері бекітілген төсекке орналастырылады; жоғарғы жетек 
біліктері — төсектің жылжымалы бөлігінде. Түзетілген табақтардың 
қалыңдығына байланысты төсектің жылжымалы бөлігі диск көмегімен 
көтеріледі немесе түсіріледі.  
 

 
 

а-жапырақ түзету біліктерінде; б-бұрыш түзету біліктерінде; 
прессте 

Сурет 1.57 - Табақ және профиль элементтерін түзету схемалары [2] 
. 

Қалыңдығы 40 мм-ден асатын табақтар әдетте пресс астында 
басқарылады (1.57, в суретін қараңыз). Қалыңдығы 0,5 мм-ден аз жұқа 
табақтар арнайы созылу машиналарында созылу арқылы басқарылады. 
Табақ пен кең жолақты болаттардың орақ тәрізді болуы (жазықтықтағы 
қисықтық) шектеулі дәрежеде өңделеді, ұсақ және орташа сортты, сондай - 
ақ профильді илектеу роликті машиналарда жасалады (суретті қараңыз. 
1.57, б). Жапырақты түзетушілермен бірдей схемада жұмыс істейтіндер. 
Қос таврлар мен швеллерлер үшін бұл әдіс жазықтықтағы кедергінің аз 
сәтін түзету үшін ғана пайдаланылады. Басқа жазықтықта түзету камера 
түріндегі дұрыс иілу престерінде иілу арқылы жүзеге асырылады (суретті 
қараңыз. 1.57, в). 3 итергіштің тұрақты соққысымен 2 бөліктің деформация 
шамасы 1 тіректері арасындағы қашықтықтың өзгеруімен реттеледі. Суық 
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деформация металдың икемділігінің төмендеуімен бірге жүреді. 
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пластикалық қасиеттері төмендейді. Көбінесе жапсарлы тігістермен 
дәнекерленген екі немесе бірнеше табақтан жасалған дәнекерленген 
дайындамалар роликтерде өңделеді. Дәнекерлеу аймағының пластикалық 
деформациясын шектеу үшін күшейту минималды болуы керек. Кейбір 
жағдайларда күшейтуді алып тастау ұсынылады. Металды пішу. Еңбек 
сыйымдылығын жеке таңбалау. Бастау тиімдірек, бірақ арнайы нұсқаулық 
шаблондарын жасау әрдайым экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. 
Оптикалық әдіс таңбалауды шаблонсыз -белгіленген бетке жобаланған 
сызбаға сәйкес жүргізуге мүмкіндік береді.  

Пневмокернері бар таңбалау-таңбалау машиналары 8-ге дейінгі 
жылдамдықпен таңбалауды жүргізеді... 10 м / мин, дәлдігі E1 ММ. Бұл 
машиналарда бағдарламалық басқару қолданылады. Илемді өлшеу үшін 
құрылғыларды, сондай-ақ масштабты фотокөшіру басқару жүйесі немесе 
бағдарламалық басқаруы бар термиялық кесуге арналған машиналарды 
пайдалану белгілеусіз жасауға мүмкіндік береді. 

Табақ және бейіндік илемдерді пішуді автоматтандыру металды 
пайдаланудың жоғары коэффициентімен (шамамен 90%) еңбек 
сыйымдылығын бірнеше рет төмендетуді қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл 
ретте термиялық кесу үшін деректерді дайындау мерзімдерін қысқарту 
шағын топтамалы және бірлі-жарым өндіріс жағдайларында сандық 
бағдарламалық басқарылатын (СББ) өнімділігі жоғары порталдық 
машиналарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.       

Жиектерді кесу және өңдеу. Қалыңдығы 40 мм-ге дейінгі 
табақтардан жасалған тік сызықты жиектері бар бөлшектерді кесу, әдетте, 
гильотинді қайшыларда жасалады (сурет. 1.58, а). Кесілген 2 табақ төменгі 
1 мен жоғарғы 4 пышақтардың арасында 5 аялдамаға дейін басталады, 3 
қысқышпен қысылады. Жоғарғы пышақ табақты басып, ұсақтайды. Өлшем 
қателігі әдетте 1 (2...3) мм таңбалау бойынша кесу кезінде және ~ (1,5...2,5) 
мм тіреу бойынша кесу кезінде. Дәнекерлеуге арналған жиекпен тікелей 
кесуді арнайы қайшыларды қолдана отырып алуға болады (сурет. 1.58, б). 
Гидравликалық цилиндр I қосылған кезде, 3 бұралмалы пышақ ұстағыш 
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алдымен А осьіне айналады, түзу сызық шығарады. пышақпен кесу 7. 2 
пышақ ұстағышының 3 аялдамасы 4 бөліктің шығыңқы бөлігіне қарсы 
тұрғанда, олар В осьінің айналасында бірге бұрылып, 5-ті реттелетін 
аялдамадан 6-ға бұрады. Пышақ 8 қиғаш тілік жасайды. 

Дискілі қайшылар (сурет. 1.58, в) қалыңдығы 20-ға дейін тік емес 
жиектері бар табақ бөлшектерін кесуге мүмкіндік береді...25 мм. Параллель 
жиектері бар ені бар табақты дайындау үшін диск пышақтарын бір-бірінен 
белгілі бір қашықтықта жұппен орналастырған жөн (сурет. 1.58, г). 
 

 
 

Сурет 1.58 - Әртүрлі типтегі қайшыларда металды кесу схемасы [4] 
 
Көп дискілі қайшылар жиектерді бойлық кесуге немесе орам 

материалын жолақтарға ерітуге арналған (сурет. 1.58, г). Пішінді илемді 
көлденең кесу үшін пішінді пышақтары бар пресс-қайшылар, дөңгелек 
аралар және таспалы аралар қолданылады (сурет. 1.60).                                

Қалыңдығы 6 мм-ге дейін әр түрлі конфигурациядағы табақтарды алу 
үшін СББ штамптау және кесу револьверлері де қолданылады (сурет. 1.59, 
а). 1-төсектің жоғарғы 2 және төменгі револьвер бастары бар, олар 4 және 5 
матрицалар жиынтығын алып жүреді. Кесуге жататын 6-табақ 7 
қысқыштармен көлденең беру арқалығында 8 бекітіледі, ол У бағытында 
орын ауыстыруды белгілейді. Табақты х бағытында бойлық беру суппорт 
9-ның бағыттаушы 10 бойынша қозғалысымен қамтамасыз етіледі.  

Бөлу арқылы кесу қайшымен кесуге қарағанда әмбебап және кез-
келген пішіндегі дайындамаларды жасауға болады (сурет. 1.61). Жалын 
кесуімен қатар, плазмалық доғалық кесу кеңінен қолданылады, бұл 
қалыңдығы 60 мм-ге дейінгі кез-келген металдар мен қорытпаларды 
жоғары жылдамдықпен өңдеуге мүмкіндік береді. Лазер сәулесінің 
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көмегімен кесу кеңінен қолданылады. Жоғары энергия тығыздығы 
(105...106 Вт/см2) кесу ені кем болғанда жоғары кесу жылдамдығын 
қамтамасыз етеді (6...10 м / мин дейін). Көбінесе лазерлік кесу темір, 
алюминий, титан және никельдің жоғары қоспаланған қорытпалары сияқты 
қызып кетуге сезімтал жұқа табақты материалдарға, сондай-ақ металл емес 
материалдарды кесуге қолданылады. Соңғы жылдары абразивті-
гидравликалық кесу абразивті ұнтақпен араласқан 1000 атм-ға дейін 
жоғары қысыммен берілетін жұқа су ағынын қолдана отырып таралды 
(сурет 1.61). Кесілген металдың қызуы мен деформациясы жоқ  

 

 
 

Сурет 1.59. Револьверлік престі шабу схемасы 
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Сурет 1.60. Жолақ арамен механикалық кесу машинасы 
 
 

 
 

Сурет 1.61. Жылу кесу әдістері 
 
Табақтарды қолмен және жартылай автоматты кесу әдетте таңбалау 

бойынша жүзеге асырылады; автоматты — бағдарламалық басқарылатын 
машиналарда. Цифрлық бағдарламамен басқарылатын машиналарды 
пайдалану кесу дәлдігін арттыру кезінде оператордың қатысуынсыз бүкіл 
табақ ішінде кесу процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Термиялық 
кесу дәнекерлеу үшін жиектерді кесу кезінде де қолданылады (сурет. 1.62).  
Егер бұл операция бөлгіш кескішпен біріктірілсе, онда екі кескішті бір 
уақытта екі кескішті, ал үш кескішті екі жақты кесу арқылы алынады. 
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уақытта екі кескішті, ал үш кескішті екі жақты кесу арқылы алынады. 

  
 

 

 
 

Сурет 1.62. Машиналық газды кесу арқылы дәнекерлеуге жиектерді 
кесу 

 
Қазіргі заманғы лазерлік кесу машиналары кесілген бөліктердің шекті 

ауытқуларын қалыңдығы 0,5...5 мм болғанда 0,2...0,3 мм -ге дейін шектеуге 
мүмкіндік береді. Өңдеудің дәлдігімен салыстырылатын жоғары дәлдік 
бөлшектерді өлшеу үшін лазерлік кесу әдісін қолдануға мүмкіндік береді. 

Білдектерда жиектерді механикалық өңдеу: а) құрастырудың талап 
етілетін дәлдігін қамтамасыз ету үшін; б) күрделі кескіні бар қиықжиекті 
қалыптастыру үшін; В) қайшымен кесілген жиектердің металын немесе 
қажет болған жағдайда термиялық кесу арқылы алып тастау үшін 
жүргізіледі. Ірі табақтардың ұзын шеттерін өңдеу кезінде жиекті тегістеу 
машиналары: бетті өңдеу үшін - фрезерлік білдектер қолданылады. 

Икемді. Цилиндрлік немесе конустық пішінді бөліктер икемді 
табақтарды иілу роликтерінде алады (сурет. 1.63). Суық иілу кезінде R иілу 
радиусының S парағының қалыңдығына қатынасы арқылы анықталатын 
пластикалық деформацияны шектеу керек. Егер R/s 25 болса, онда иілу 
әдетте суық күйде, бұл қатынас аз болса — ыстық күйде орындалады. 
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а-жиектері тегістелмеген жиек; б, в-табақты 3-және 4-мақталы 
біліктерде орнату; г-жиектерді алдын ала майыстыра отырып біліктеу; д-екі 

білікті жаншып ию 
 

1.63 – сурет-ернеулерді біліктеу сызбасы [4] 
 
 

 
 

Сурет 1.64. Жиек игіш станоктың пуансоны және матрицасы 
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Сурет 1.64. Жиек игіш станоктың пуансоны және матрицасы 
 
 
 
 

  
 

Білікшелерде иілу кезінде табақтың соңғы бөлігі (сурет. 1.63, а) тегіс 
болып қалады. Үш білікті роликтерді пайдалану кезінде осы аймақтың ені 
роликтердің осьтері арасындағы қашықтықпен анықталады, а (сурет. 1.63, 
б) және айтарлықтай болуы мүмкін. Төрт білікті біліктерде тек ені (1...2) s, 
орташа роликтер арасында қысылған (сурет. 1.63, в). Түйісу аймағында 
берілген қисықтықты қамтамасыз ету алдын ала дәнекерленген ернеуді 
калибрлеу жолымен немесе жиектерді алдын ала майыстыру арқылы (пресс 
астында немесе берілген радиус бойынша майыстырылған қалың төсемді 
табақпен табақты ию білікшелерінде) алынуы мүмкін. Табақтың икемді 
алдында орналасуы 1.63, г суретте көрсетілген. Орам осьінің 
параллелизмін және табақтың шеттерін тексергеннен кейін, иілу ортаңғы 
бөліктен басталады. 

Төменгі орамның серпімді полиуретанды жабыны бар екі роликті 
иілу роликтерін қолдану (сурет. 1.63, д) қалыңдығы 6 мм-ге дейінгі 
табақтардан ернеулерді біліктеу кезінде жиектерді майыстырудың 
қосымша операциясының қажеттілігін жояды. Серпімді жабын табақты 
қатты жоғарғы орамның айналасына қысады және бүкіл ұзындығы 
бойынша біркелкі иілуді қамтамасыз етеді. Қалың металдан жасалған 
бөлшектерді алу үшін ыстық иілу қолданылады. Сериялық және жаппай 
өндірістерде қалыңдығы 10 мм-ге дейін табақ материалынан суық 
штамптау күрделі құрылымы бар элементтерді алу үшін кеңінен 
қолданылады (сурет. 1.66). Суық штамптаудың жоғары өнімділігі, алынған 
дайындамалардың мөлшері мен пішінінің дәлдігі, олардың төмен массасы 
және төмен құны жоғары технологиялық штамптау өнімдерін жасауды 
қамтамасыз етеді. 

 
 

 
 

Сурет 1.65 - Гофрленген табақтары 
 

 
Сурет 1.66 - Суық штамптау схемасы 
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Профильді прокат пен құбырларды суық ию кезінде роликті иілу 
және құбыр ию машиналары қолданылады (сурет. 1.64, 1.65, 1.66). 
Құбырларды ию кезінде (сурет. 1.67) қысу кернеуін сынайтын қима 
аймағында гофр қалыптастыру арқылы орнықтылықтың жоғалуы мүмкін. 
Бұл жағдайда үздіксіз қозғалатын және бүгілетін дайындаманың 
индукциялық жылытуы бар арнайы иілу машиналары қолданылады. 950 
температураға дейін қыздырылған...1000 оС қимасы пластикалық 
деформацияның төмен қарсылығына және жоғары қарсылыққа ие. Бұл 
дайындаманы индуктор арқылы жылжытқанда және бастапқы қиманың 
пішінін сақтай отырып, көлденең қимадан қимаға дейін деформацияны 
локализациялауды қамтамасыз етеді. 

 

 
1-тоқтату; 2-қысқыш; 3-құбыр; 4-бағыттаушы роликтер; 5-иілу 

ролигі; 6-индуктор 
 

Сурет 1.67. Индукциялық жылытуы бар құбыр игіш станоктың 
схемасы 

 
Дәнекерленген құрылымдарда сұрыпты және гофрленген иілген 

профиль элементтері қолданылады (сурет. 1.65). Бұл профильдерді әдетте 
металлургиялық зауыттар шығарады, бірақ стандартты емес профильдердің 
шағын партиялары көбінесе жиектер мен престерде жасалады. Гофрлеу 
табақтардың қаттылығын арттырады.  

Тазарту. Илемді, бөлшектерді және дәнекерленген тораптарды 
тазалау үшін механикалық және химиялық әдістер қолданылады. Кірді, 
тоттарды және қабыршақтарды кетіру бытыра ағынлы және бытыра атқыш 
аппараттарының көмегімен жүргізіледі; жұмыс органы металл щеткалар, 
ине кескіштер, ажарлау дөңгелектері болып табылатын тазарту білдектерін 
пайдаланады. 

Бытыра ағынды және бытыра атқышпен тазалау кезінде металл 
қалыңдығына байланысты 0,7 ...4 мм өлшемді шойын немесе болат 
бытырасы қолданылады. Бытыра ағынды аппараттарда бытыра сығылған 
ауамен шүмек арқылы тазаланатын бетке шығарылады. Фракциялық 
аппараттарда бөлшек ротордың пышақтарымен шығарылады, өнімділігі 
жоғары және тазалау арзанырақ, бірақ пышақтардың тез тозуы орын алады.  
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Бытыра ротор қалақшаларымен лақтырылатын бытыра атқыш 
аппараттардың өнімділігі (сурет. 1.68), көп атып жару қарағанда, және 
тазалау арзан болып табылады, бірақ тез иық пышақтарының тозуы бар. 
Жарылыс және жарылыс тазарту әдетте камераларда жүзеге асырылады, ол 
арқылы 5-табақ 7 роликтерге сүйене отырып, тік күйде өтеді. Элеватор 2 
арқылы қолданылған бытыра күйіктен тазартылатын 3 сепаратор арқылы 4 
шығыс бункеріне беріледі және 1 бытыра атқыш аппараттарына түседі. 
Тозаң 8 желдеткіші бар б құбыры арқылы су қабықшасы бар 9 циклонға 
беріледі. 

Дәнекерленген құрылымдарды дайындау кезінде металды тоттанудан 
қорғау үшін тазарту әдетте тот басуға қарсы жабынды (пассивация немесе 
праймер) қолдану арқылы толықтырылады, бұл оны алып тастамай 
дәнекерлеуге мүмкіндік береді. 

Бетті майсыздандыру және эфирлеу үшін х и м и я л ы қ ә д і с т е р 
қолданылады. Ванна мен реактивті химиялық әдістер болады. Бірінші 
жағдайда бөлшектер әр түрлі ерітінділермен ванналарға біртіндеп түсіріліп, 
әрқайсысында белгілі бір уақытқа сақталады. Екінші жағдайда, 
бөлшектердің бетіне әртүрлі композициялардың ерітіндісін дәйекті түрде 
беру ағынды әдіспен жүзеге асырылады, бұл үздіксіз тазарту процесін 
жүргізуге мүмкіндік береді.Реактивті өңдеу кезінде ерітінділерді құрайтын 
компоненттер батыру әдісіне қарағанда тотпен және масштабпен 
анағұрлым қарқынды әрекет етеді. Ағындыәдіс химиялық тазартудың ең 
өнімді және механикаландырылған өндірістік желілерін ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. Химиялық тазарту әдісі тиімді, бірақ дәнекерленген 
құрылымдарды өндіруде оны қолдану Ағынды суларды тазарту 
жабдықтарының қымбаттығымен шектеледі.  

Ағынды әдіспен химиялық тазартудың үздіксіз ағындық желісінің 
схемасы 1.69 суретте көрсетілген. Роликті конвейерден 1 табақты түзету 
роликтері арқылы 2 табақ роликті конвейерге түседі 3.Содан кейін табақша 
төсегішпен табақтар роликті конвейерге тігінен орнатылады 4 және 
бірқатар камераларға беріледі: 5 — жылыту, 6 — өңдеу, 8 — жуу, 
бейтараптандыру және пассивациялау. Камералар арқылы табақтар 7 
жетегі бар роликтер жүйесімен қозғалады және 9 жетекті емес роликті 
конвейерге шығарылады, сол жерден олар 10 табақ төсегішпен алынып, 
сөреге қойылады. 

 



76
  
 

 
 

Сурет 1.68 - Бөлшек орнату 
 
 
 

 
 

Сурет 1.69 - Реактивті әдіспен химиялық тазартудың үздіксіз ағынды 
желісінің схемасы 
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Сурет 1.69 - Реактивті әдіспен химиялық тазартудың үздіксіз ағынды 
желісінің схемасы 

 

  
 

Сатып алу операцияларының технологиялық мұралылығының 
зиянды әсерін болдырмау немесе жою үшін көбінесе шектеулер немесе 
қосымша шаралар енгізу қажет. Сонымен, металды суық түзету және ию 
кезінде пластикалық деформацияның рұқсат етілген мәндері белгіленеді; 
қайшымен механикалық кесу кезінде кейде кесу жиегіне жақын металды 
алып тастау көзделеді, онда үзілістердің болуы мүмкін. Металл бетін 
тазарту операциясынан кейін келесі операцияларды орындау кезінде 
коррозиядан қорғау үшін праймер операциясы тағайындалады; табақтарды 
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4. Металл мен жабдықты иілу әдістері қандай? 
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айырмашылығы неде? 
 
 
1.4. Дәнекерлеу өндірісіндегі құрастыру-дәнекерлеу 

операциялары 
 
1.4.1 Құрастыру-дәнекерлеу құрылғыларының жіктелуі 
 
Дәнекерлеу құрылғылары деп дәнекерлеу, термиялық кесу, пісіру, 
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монтаждау және басқа да жұмыстарды орындауға арналған құрылғылар 
мен арнайы құралдардың жиынтығы. Сондықтан "жабдықтау" термині 
кеме жасауда, орнатуда, құрылыста жиі қолданылады. Дәнекерлеу 
құрылғыларын қолдану жұмыстың күрделілігін азайтуға; еңбек өнімділігін 
арттыруға; өндірістік циклдің ұзақтығын қысқартуға; еңбек жағдайларын 
жақсартуға; өнім сапасын арттыруға; дәнекерлеу жабдықтарының 
технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге; кешенді механикаландыруды 
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арттыруға және дәнекерлеу бұйымдарын өндіру мен монтаждауды 
автоматтандыру. 

Дәнекерлеу құрылғылары бірнеше сипаттамаларға сәйкес келесідей 
жіктеледі:  

- дәнекерлеу процесінде технологиялық процестің орындалатын 
операциялары бойынша дайындау-құрастыру-дәнекерлеу және т. б.); 
сапаны бақылау үшін; термоөңдеу; түзету; механикалық (бұйымды немесе 
бөлшектерді орнату, бұру, беру, алу, дәнекерлеушіні көтеру және орнын 
ауыстыру, дәнекерлеу автоматын немесе жартылай автоматты орнату, бұру 
және орнын ауыстыру үшін); көтеру-тасымалдау; 

- өңдеу түрі және дәнекерлеу әдісі бойынша-электр доғалы 
дәнекерлеуге арналған құрылғылар (қолмен, жартылай автоматты және 
автоматты); электр қожды дәнекерлеуге; контактілі дәнекерлеуге; 
балқымаға; дәнекерлеуге; термиялық кесуге және т. б.; 

- мамандану дәрежесі бойынша-арнайы құрылғылар,кезінде белгілі 
бір операцияны орындауға арналған сериялық және жаппай өндіріс 
жағдайларында нақты тораптар дайындауға арналған жабдықтар; ұсақ 
сериялы өндіріс жағдайларында конструкциялық-технологиялық 
параметрлері бойынша жақын бір типті бұйымдар тобы үшін осы 
операцияны орындау үшін қызмет ететін қайта қалпына келтірілетін 
(топтық); дара және ұсақ сериялы өндіріс жағдайларында құрастыру-
дәнекерлеу операцияларын орындауға арналған әмбебап; 

- механикаландыру және автоматтандыру деңгейі бойынша-қол 
құрылғылары,механикаландырылған, жартылай автоматты және 
автоматты; 

-  қондырғы түрі бойынша-стационарлық, жылжымалы және 
тасымалданатын; 

- қажет болған жағдайда және бұрылу мүмкіндігі бойынша-
құрылғылар бұрылмайтын және бұрылатын; 

- айналу, орын ауыстыру, бөлшектерді қысу жетегі энергиясының 
көзі бойынша пневматикалық, гидравликалық, пневмогидравликалық 
құрылғылар,электромеханикалық, магниттік, вакуумдық, орталықтан 
тепкіш-инерциялық, аралас (ірі сериялы және жаппай өндірісте негізінен 
пневматикалық жетегі бар арнайы құрылғылар қолданылады). [3] 

Сериялық өндіріс жағдайында арттыру қажет жұмысшылардың 
өнімділігі мен жұмысын жеңілдету, осыған байланысты жүктеу, орнату, 
қысу, түсіру, бұру және т.б. жоғары жылдамдықты механизмдері бар 
арнайы құрылғылар қолданылады. Жеке өндірісте және орнату кезінде 
қарапайым, әмбебап, бұрандалы, камералы, сына, серіппелі және 
электромагниттік қысқыштары бар портативті құрылғылар қолданылады. 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларында көбінесе механикалық, 
пневматикалық, гидравликалық, магниттік немесе электромеханикалық 
жетегі бар қысқыштар қолданылады (қысқыштардың 2 түрінен аспайды). 
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1.4.2. Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларына қойылатын 
талаптар 

 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларының конструкцияларына 

бірқатар талаптар қойылады [3]:  
1. Пайдалану ыңғайлылығы. Бұл бөлшектерді орнату орындарына, 

қысқыш құрылғыларға, шұңқырлар мен дәнекерлеу орындарына, 
жұмысшының ыңғайлы қалыбына, оның ең аз көлбеуі мен жүруіне және 
еңбекті ғылыми ұйымдастырудың басқа талаптарына қол жетімділікті 
қамтиды.    

2. Әзірленген технологиялық процеске сәйкес құрастырудың және 
тігістердің берілген реттілігін қамтамасыз ету. 

3. Дәнекерлеу бұйымының берілген сапасын қамтамасыз ету. 
Құрылғы жеткілікті күшті және қатал болуы керек, ал бекітілген бөліктер 
дәнекерлеу кезінде деформациясыз қажетті күйде қалуы керек 

4. Дәнекерлеу құрылғыларын жобалау мен өндіруде стандартты, 
бірыңғай бөлшектерді, түйіндерді, қосылыстарды пайдалану мүмкіндігі. 
Мұның бәрі құрылғыны өндіру мен пайдалану құнын төмендетуге әкеледі. 

5. Бүкіл құрылымды бір қондырғыдан құрастыруды, құрастыру, 
ұстап алу, дәнекерлеу кезінде бұрылыстардың ең аз санын, өнімді немесе 
монтажды құрылғыны еркін алуды қамтамасыз ету. 

6. Деформацияны азайту үшін дәнекерлеу орнынан жылдам жылуды 
қамтамасыз ету. 

7. Бұйымның берілген бұрылу бұрышын, қарау, баптау, бақылау 
кезінде еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету.  

8.Құрылғы бөлшектері мен тораптарының, сондай-ақ тұтастай 
алғанда құрылғылардың технологиялылығы. 

9. Бөлшектерді тиеу, беру және орнату, түсіру, жиналған өнімді алу 
үшін механизмдерді пайдалану, сондай-ақ басқа да кешенді 
механикаландыру құралдарын қолдану. 

10. Құрылғы жөндеуге қабілетті, қауіпсіз жұмыс істеуі керек, 
жеткілікті жоғары қызмет мерзімі болуы керек, пайдалану кезінде түзетуге 
арналған құрылғыларды қамтуы керек.  

11. Құрылғының конструкциясында ашық механизмдер мен 
берілістерді пайдаланудан аулақ болу керек, шаңның, кірдің, ылғалдың, 
ағынның және т.б. үйкелетін беттерге түсуіне жол бермеу керек, сонымен 
қатар негізгі беттерді әртүрлі ластаушы заттардан тазарту мүмкіндігін 
қамтамасыз ету керек.  

12. Дәнекерлеу айлабұйымдарында пайдалануда шамадан тыс жүктеу 
мүмкіндігін ескерту, конструкцияға сақтандыру құрылғыларын енгізу, ал 
бұйымның айлабұйымнан түсіп кету мүмкіндігін болдырмау үшін өздігінен 
тежейтін буындарды салу қажет. 
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13. Құрылғылар мен жабдықтарды жасау кезінде көркемдік 
конструкция, машиналарды қалыптастыру принциптерін, сондай-ақ 
эргономикалық талаптарды басшылыққа алу керек.                 

14. Дәнекерлеу құрылғыларының конструкциясы жұмысшыларды 
электр тогының әсерінен, металл шашыратудан және т.б. қорғайтын 
қорғаныс құралдарымен жабдықталуы керек. 

15. Құрылғы өніммен кез-келген фитингті және алдын-ала 
жұмыстарды болдырмауы керек, себебі олар механикаландыруға нашар 
жауап береді және көп уақытты қажет етеді. 

Механикаландырылған және автоматтандырылған өндірістерге 
арналған құрылғыларға қойылатын талаптар. Кешенді 
механикаландырылған өндірістік желілерге салынған құрылғыларда жиі 
құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарын біріктіру қажет. Сондықтан, 
мұндай құрылғының барлық элементтерінің конструкциясы мен орналасуы 
дәнекерлеу құралының дәнекерленген жиектер бойымен қозғалуын 
күрделендірмеуі керек. Көмкергіштің конструкциясы барлық тігістерді 
төменгі қалыпқа бұруды және орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. 
Мүмкіндігінше, олар бөлшектерді уақытша бекіту үшін әртүрлі 
қысқыштарды қолдана отырып, ілмектерсіз құрылымдарды жинауға 
тырысады. Құрылғының құрылымдық күрделілігін азайту үшін 
бөлшектердің бір бөлігін технологиялық қосалқы тораптарға алдын-ала 
біріктіріп, оларды басқа құрылғыларда алдын-ала жинап, дәнекерлеу 
ұсынылады. Нәтижесінде өнімнің жалпы жиналуына арналған құрылғы 
айтарлықтай жеңілдетілген. 

 
 
1.4.3. Құрастыру-дәнекерлеу құрылғыларының негізгі 

тораптары 
 
Жалпы жағдайда құрастыру-дәнекерлеу құрылғысы негізден 

(рамадан немесе корпустан), бекітетін (орнататын) элементтерден, 
қысқыштардан, айналмалы құрылғылардан, қосалқы бөлшектер мен 
құрылғылардан тұрады. Дәнекерленген құрылымның күрделілігіне, 
құрылғының функционалды мақсатына және сериялық өндірісіне сәйкес, 
ол аталған құрылғылардың барлығына немесе бір бөлігіне ие бола алады. 

Құрылғының негізі (жақтау, корпус) - бұл құрылғының барлық 
бөліктерін бір құрылымға біріктіретін элемент. Негізінде тірек және 
бағыттаушы бөліктер, Орнатылатын бөліктердің орналасуын анықтайтын 
тіректер мен тіректер, жеңдер, дөңесшелер, кронштейндер және басқа да 
бекіткіштер орналасқан. Негіз өнімнің массасын және құрастыру, 
дәнекерлеу, балқыту және т.б. процесінде пайда болатын барлық күштерді 
қабылдайды, сонымен бірге ол орнатылған бөліктердің орналасу дәлдігін 
(статикалық күйдегі сияқты), сондай-ақ кез-келген бұрылыстарда орын 
ауыстырулар мен тербелістердің болмауын қамтамасыз етуі керек. 
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жеткілікті күш пен қаттылыққа ие. Базаның пішіні мен өлшемдері 
құрылғыда жиналған өнімнің конфигурациясына, сондай-ақ бекіту, 
қысқыш және бағыттаушы элементтердің түрі мен орналасуына 
байланысты. Құрылғылардың негіздері құю, соғу, дәнекерлеу, бұрандарда 
жеке элементтерден құрастыру және басқа әдістермен алынады. 
Дәнекерленген-құйылған, дәнекерленген-жалған, дәнекерленген-
штампталған негіздерді дайындау, сондай-ақ оларды өндіру үшін беріктігі 
төмен қоспаланған болаттарды қолдану экономикалық тұрғыдан орынды.  

Дәнекерленген негіздерді жобалау кезінде: 
- дәнекерленген бөліктердің қалыңдығы шамамен бірдей болды; 
- бір тігіспен екіден артық емес бөлік біріктірілді; 
- тігістердің орналасуы базаның минималды деформациясын 

тудырды; 
- құрылғылардың негізін күшейтетін қабырғалардың симметриялы 

орналасуы қамтамасыз етілді және оларды дәнекерлеу екі жағынан 
жүргізілді. 

Үлкен габаритті құрылғылар үшін сұрыпты профильді 
материалдардан және қалыңдығы 8...10 мм болат табақтардан 
дәнекерленген негіздерді қолданған жөн.  

Орнату бөліктері (тіректер, тіректер, саусақтар, призмалар, монтаж 
конустары, төсектер) құрылғылардың негізгі беттерін құрайды және 
олардағы бөлшектердің алты тірек нүктесінің ережелеріне сәйкес дұрыс 
бағдарлануын қамтамасыз етеді. [3] арматура тіректері негізгі және 
көмекші болып бөлінеді. 

Негізгі тіректер бөлшектің кеңістіктегі орнын анықтайды, оны 
барлық немесе бірнеше дәрежедегі еркіндіктен айырады (әдетте, олар 
құрылғының корпусына престеу немесе дәнекерлеу арқылы қатаң 
бекітіледі), көмекші - бөлікке қосымша қаттылық пен тұрақтылық беруге 
арналған. Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларының негізгі тіректері 
жалпақ, сфералық және кесілген бастары бар тірек түйреуіштер (1.70-сурет, 
А - г) болуы мүмкін. 
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Сурет 1.70. Тірек түйреуіштер (А-г) және тірек пластиналар (д-е) 

 
Өңделген базалық жазықтықтары бар үлкен өлшемді бөлшектер 

пластиналарға немесе пластиктерге (1.70, D және E-сурет), ал кішкентай 
және орташа өлшемді бөліктер түйреуіштерге орнатылады. 1.71-суретте 
көрсетілген реттелетін бұрандалы тіректерді негізгі және көмекші тіректер 
ретінде пайдалануға болады. Көмекші тіректер бөлшектердің орналасу 
дәлдігіне әсер етпейді. 
 

 
Сурет 1.71 - Бұрандалы реттелетін тіректер 
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Сурет 1.71 - Бұрандалы реттелетін тіректер 

 
 
 

  
 

Бекіткіштер бөлшектерді бүйірден бекіту үшін беттерде орнатылады. 
Орнатылатын бөлшектің контуры бойынша орналастырылатын тірек 
ретінде тік бұрышты тақтайлар, сүймендер, қабырғалар пайдаланылуы 
мүмкін. Тіректер тұрақты, айналмалы, жиналмалы, бұралмалы немесе 
гофрленген, сфералық немесе тегіс базалық бетімен алынбалы болуы 
мүмкін. Тұрақты тіректер құрылғының корпусына бұрандалар немесе 
дәнекерлеу арқылы бекітіледі.  

 
 

Сурет 1.72. Тұрақты (а), қайырмалы (б) және бұрылмалы (в) тіректер) 
 
 
Тірек бір уақытта тірек базасы болуы ұтымды (сурет 1.72, а). 

Қайырмалы (1.72-сурет, б) және бұру тіректері (1.72-сурет, в) бұйымның 
конструкциялары кезінде бөлшектердің пішіні оны құрылғыдан ұстап 
алғаннан кейін еркін алуға мүмкіндік бермейтін жағдайларда қолданылады. 
Тіректердың жұмыс бөлігінің ұзындығы бекітілген бөліктің екі 
қалыңдығынан кем болмауы керек. 

Сыртқы цилиндрлік беттері бар бөлшектерді орнату кезінде негізгі 
тіректер ретінде ұзын немесе сатылы бөліктер үшін призмалар (1.73-сурет, 
А) немесе ойығы бар арнайы призмалар (1.73-сурет, б) қолданылады. 

Α = 90° кезінде С, Н және h өлшемдері арасындағы байланыс (1.73, а 
сурет) мынадай:  

 
        𝐻𝐻 = ℎ + 0,707𝐷𝐷 − 0,5𝑐𝑐              (1.1) 
 

Қалпына келтірілген құрылғыларда с мөлшерін реттеуге болатын 
призмаларды қолданған жөн. Контакт беріктігінің шарттары бойынша 
призмаға Q рұқсат етілген шекті жүктеме: 
 

𝑄𝑄 = 0,7𝑏𝑏𝐷𝐷,       (1.2) 
 
мұндағы b - бөлшектің призмамен жанасу ұзындығы, мм; 
D - бөліктің диаметрі, мм. 
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Шеткі конустар цилиндрлік бөліктерді олардың геометриялық осьі 
бойымен центрлеу үшін қолданылады. Қатты орталықтардың 
конструкцияларында конустық, кесілген немесе гофрленген беті болуы 
мүмкін. Соңғы жағдайда мұндай конус моментті бөлікке беру үшін 
қолданылады. 
 

 
 

Сурет 1.73 - Орнату призмалары 
 
Құрылғылардағы төсектер дайындаманың немесе өнімнің пішінін 

ішінара немесе толығымен көшіретін тірек орнату беттерін құрайды (1.74-
сурет). 

 

 
а-тірек ұясы;            б-тіректік торап 

 
Сурет 1.74 - Орнату төсеніші 

 
Қысқыш механизмдер құрылғыға орнатылған бөлшектерді, 

дайындамаларды, құрастыру қондырғыларын бекітуге арналған және 
бірқатар талаптарға сай болуы керек:  

1. Қысқыш күш таңдалған нүктеде қолданылуы керек және бекіту 
схемасында көрсетілген бағыт. Әдетте, қысқыштар тіректердің үстінде 
немесе олардың жанында орналасқан. Олар соққы сәтін жасамауы керек. 

2. Қысқыш механизмдер бөлшектерді сенімді бекіту үшін берілген 
есептеу күшін дамытуы керек. 

3. Қысқыш элементтерін есептеу (пневматикалық цилиндрлердің, 
бұрандалардың диаметрлері, тұтқалардың қималары және т.б.) қысқыш 
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Қысқыш механизмдер құрылғыға орнатылған бөлшектерді, 

дайындамаларды, құрастыру қондырғыларын бекітуге арналған және 
бірқатар талаптарға сай болуы керек:  

1. Қысқыш күш таңдалған нүктеде қолданылуы керек және бекіту 
схемасында көрсетілген бағыт. Әдетте, қысқыштар тіректердің үстінде 
немесе олардың жанында орналасқан. Олар соққы сәтін жасамауы керек. 

2. Қысқыш механизмдер бөлшектерді сенімді бекіту үшін берілген 
есептеу күшін дамытуы керек. 

3. Қысқыш элементтерін есептеу (пневматикалық цилиндрлердің, 
бұрандалардың диаметрлері, тұтқалардың қималары және т.б.) қысқыш 

  
 

жасаған алдын-ала таңдалған немесе есептелген күш бойынша жүргізілуі 
керек. 

4. Қысқыштар бөлшектердің берілген орнын бұзбауы, олардың 
беттерін бүлдірмеуі және деформацияны тудырмауы керек. 

5. Қысқыштар тез әрекет етуі керек. 
6. Қысқыш механизмдер ыңғайлы және қауіпсіз болуы керек. 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларында көбінесе механикалық, 

пневматикалық, гидравликалық, магниттік немесе электромеханикалық 
жетегі бар қысқыштар қолданылады. Бір құрылғыда қысқыштардың екі 
түрінен артық емес қолданған жөн.  

Қысқыш құрылғылардың жетегі әртүрлі болуы мүмкін: механикалық 
(1.75-сурет), пневматикалық (1.76-сурет), гидравликалық, 
электромеханикалық және т. б. Пневматикалық жетек жылдам, қашықтан 
басқарылады, бөлшектерді бір уақытта бірнеше нүктеде қысуға мүмкіндік 
береді. 

Бір жақты әрекет ететін пневмоцилиндр (1.76,а,в-сурет) бастапқы 
қалпына серіппемен қайтарылады, екі жақты әрекет ететін 
пневмоцилиндрде (1.76, б-сурет) кері соққы екінші камераға сығылған 
ауаны беру арқылы жүзеге асырылады. Егер бөлшектерді қысу үшін 
штоктың шағын қозғалыстары жеткілікті болса (40 мм-ге дейін), бір жақты 
немесе екі жақты әсер ететін диафрагмалық жетектерді (1.76, в-сурет) 
(пневмокамералар) қолданған жөн. Олар пневматикалық цилиндрлерге 
қарағанда қарапайым және арзан, берік.  Пневматикалық қысқыштардың 
механикалық артықшылықтары бар: әрекет ету жылдамдығы, бір жерден 
бірнеше қысқышты басқару мүмкіндігі, кеңістіктегі әртүрлі позиция және 
т. б. Пневматикалық қысқыштың айтарлықтай икемділікке ие екендігі өте 
маңызды, бұл дәнекерленген бөліктердің деформациясын өтейді. 
Дәнекерлеу құрылғыларында жиі қолданылатын өте тиімді көп нүктелі 
пневматикалық қысқыш құбыршек болып табылады (1.76, г сурет). 
Құбыршекке 5 ауа жібергенде, соңғысы 4 пернетақтасының немесе 
тұтқаның қысқышының тірек беттеріне әсер етеді.   

Пневмоцилиндрлерді бекіту тәсілдері (1.77-сурет, а...в) қысқыш 
құрылғының құрылымдық схемасына байланысты таңдалады. 
Пневматикалық қысқыштар, әдетте, 0,4 қосылады ... 0,6 МПа қысымды 
ұстап тұратын сығылған ауаның зауыттық немесе шеберханалық желісіне, 
ауаның берілген тізбегінде жетектерге таратуға және осы механизмдерге 
кіретін ауа қысымын реттеуге және бақылауға арналған жүйе арқылы 
қосылады. 1.78-суретте пневматикалық жүйенің типтік схемасы 
көрсетілген. Ауа 1 клапаны, 2 клапаны, 3 су сепараторы, 4 майы және 5 
клапаны арқылы 6 цилиндріне түседі.    
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а — г-бұрандалы: д, е — эксцентриктік; ж-и-иінтіректі 

 
Сурет 1.75 - Механикалық қысқыш құрылғылардың схемалары [3] 

 

 
а, б-цилиндрлер, в-камера, г-құбыршек; 1 – өзек, 2 – қайтару 

серіппесі, 3 – піспек, 4 – пернелі итергіш, 5 – құбыршек, 6 – қақпақ, 7 – 
диафрагма, 8 – серіппе, 9-корпус 

Сурет 1.76. Пневматикалық қысқыштардың схемалары 
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а — г-бұрандалы: д, е — эксцентриктік; ж-и-иінтіректі 

 
Сурет 1.75 - Механикалық қысқыш құрылғылардың схемалары [3] 

 

 
а, б-цилиндрлер, в-камера, г-құбыршек; 1 – өзек, 2 – қайтару 

серіппесі, 3 – піспек, 4 – пернелі итергіш, 5 – құбыршек, 6 – қақпақ, 7 – 
диафрагма, 8 – серіппе, 9-корпус 

Сурет 1.76. Пневматикалық қысқыштардың схемалары 

  
 

 
а-ернемекте; б-табанда; в-көзде 

 
Сурет 1.77 - Пневмоцилиндрлерді бекіту тәсілдері 

 

 
1-тексеру клапаны, 2-клапан, 3-ылғал сепараторы, 4-май, 5-клапан, 6-

Пневматикалық цилиндр, 7-қосқыш 

Сурет 1.78 - Пневматикалық қысқыштарды ауамен қоректендіру 
схемасы 

 

Қолмен екі жақты крандарды да қолдануға болады. Пневматикалық 
жетектер сериялық және жаппай өндірісте қолданылады. Гидрожетек (1.79-
сурет) пневможетек кезінде алынатын күш-жігерден 10 есе және одан да 
көп елеулі күш жасау талап етілетін жағдайларда қолданылады. 
Гидроцилиндрлерде үлкен қысым жасалады, сондықтан олардың піспек 
диаметрі кішірек болады. 
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Сурет 1.79 - Гидравликалық цилиндрдің конструкциясы 
 
Пневмогидрожетек (1.80-сурет) пневможетекпен салыстырғанда 

гидравликалық цилиндр 2 және тығынжыл 1 диаметрлерінің қатынасының 
квадратына пропорционал күштің ұтысын қамтамасыз етеді. 

 

 
 

Сурет 1.80. Пневмогидрожетектің конструкциясы 
 

Пневмоцилиндрлер құрылғы корпусына салынуы мүмкін (1.81-
сурет). Пневматикалық және гидравликалық құрылғылардағы өзек пен 
цилиндрді тығыздау тікбұрышты және дөңгелек қималы резеңке 
тығыздағыш сақиналармен, манжеттер сақиналарымен және т. б. жүзеге 
асырылуы мүмкін.  
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Сурет 1.79 - Гидравликалық цилиндрдің конструкциясы 
 
Пневмогидрожетек (1.80-сурет) пневможетекпен салыстырғанда 

гидравликалық цилиндр 2 және тығынжыл 1 диаметрлерінің қатынасының 
квадратына пропорционал күштің ұтысын қамтамасыз етеді. 

 

 
 

Сурет 1.80. Пневмогидрожетектің конструкциясы 
 

Пневмоцилиндрлер құрылғы корпусына салынуы мүмкін (1.81-
сурет). Пневматикалық және гидравликалық құрылғылардағы өзек пен 
цилиндрді тығыздау тікбұрышты және дөңгелек қималы резеңке 
тығыздағыш сақиналармен, манжеттер сақиналарымен және т. б. жүзеге 
асырылуы мүмкін.  

 

  
 

 
 

Сурет 1.81 - Кірістірілген пневмоцилиндр 
 
Пневматикалық жетек көбінесе тұтқалы құрылғылармен бірге 

қолданылады (1.82, а ... з сурет), бұл үлкен қысу күштерін алуға мүмкіндік 
береді. 

 

 
 

Сурет 1.82 - Пневматикалық қысқыш құрылғыларға механикалық 
күшейткіштердің кинематикалық схемалары 

 
Шағын сериялы және жеке өндірісте әмбебап және арнайы 

құрылғылардан басқа, әмбебап жиналмалы құрылғылар (UPS) де 
қолданылады. Бұл түрдегі жабдық әртүрлі элементтердің жиынтығы болып 
табылады: бойлық және көлденең ойықтары бар әмбебап плиталар, әдеттегі 
ауыспалы тіректер, бекіткіштер, түйреуіштер, ілгектер, тақталар, 
бекіткіштер және т.б. (1.83-сурет).  

Әрбір жиналған құрылым үшін құрастырмалы құрылғыны орнатудың 
өзіндік схемасы жасалады. Құрастырушы жабдықтың қажетті элементтерін 
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таңдайды және схема бойынша оларды пешке орнатады және бекітеді. 
1.84-суретте дәнекерленген тораптарды құрастыруға арналған жылжымалы 
порталы бар әмбебап стенд, ал 1.85 - суретте УСП-да өнімді құрастырудың 
мысалы көрсетілген. 
 

 
 

а-әмбебап плита; б-тірек; в —қалта; г, д-бекіткіші бар тірек; е-
айналмалы қысқыш 

 
Сурет 1.83 - УСП элементтері [6] 

 

 
 

Сурет 1.84. Дәнекерленген тораптарды құрастыруға арналған 
жылжымалы порталы бар әмбебап стенд 
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таңдайды және схема бойынша оларды пешке орнатады және бекітеді. 
1.84-суретте дәнекерленген тораптарды құрастыруға арналған жылжымалы 
порталы бар әмбебап стенд, ал 1.85 - суретте УСП-да өнімді құрастырудың 
мысалы көрсетілген. 
 

 
 

а-әмбебап плита; б-тірек; в —қалта; г, д-бекіткіші бар тірек; е-
айналмалы қысқыш 

 
Сурет 1.83 - УСП элементтері [6] 

 

 
 

Сурет 1.84. Дәнекерленген тораптарды құрастыруға арналған 
жылжымалы порталы бар әмбебап стенд 

  
 

 
 

а-бұйым-рамка; б-раманы құрастыру кезінде бөлшектердің орналасу 
схемасы; 

в-құрастыру кезінде УСП құрастыру; г-құрастыру үшін УСП 
бөлшектері; 

1-т-тәрізді ойықтары бар әмбебап плита; 2 және 5 – қозғалмайтын 
тіректер; 3 және 4 – бекіткіштер; 6 және 8 – раманың бүйір жақтарын 

ортаға келтіруге арналған жалған біліктер; 7 және 9 – бұрандалы 
қысқыштар; 

 
Сурет 1.85. УСП-да өнімді құрастырудың мысалы [6] 

 
 
Тасымалды әмбебап және мамандандырылған құрастыру 

құрылғылар жеке, шағын сериялы және сериялық түрде қолданылады 
өндірісте, сондай-ақ дәнекерленген бұйымдарды орнату кезінде. [3] 

Әмбебап тасымалды құрылғылар (1.86 сурет) әртүрлі 
конструкцияларды құрастыру үшін, ал мамандандырылған құрылғылар 
(1.87 сурет) белгілі бір конструкцияларды құрастыру үшін пайдаланылуы 
мүмкін. 

Орнату жағдайында диаметрі 42 мм-ге дейінгі құбырлар көбінесе 
қысқаштардің көмегімен құбырдың сыртқы беттерінде орналасады (1.88 
сурет). Орнату жағдайында диаметрі 100 мм-ден асатын құбырларды 
орталықтандыру үшін бұрандалы қысқыштар (1.89-сурет, А) немесе 
құбырларға бекітілген байланыстырушы бұрыштар түріндегі құрылғылар 
қолданылады (сурет. 1.89, б), сондай-ақ моментсіз сыртқы центрлегішлар 
(сурет. 1.89, в). 
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а, б, в - қысқыштар; г, д-тарту құрылғылары; е-иінтіректі қысқыш; 
ж, з-бұрандалы кергіштер( кергіштер); және-тарту құрылғысы 

(қамыт) 
 

Сурет 1.86 - Құрастыруға арналған әмбебап құрылғылар 
  

 
а-шаблондар; б-тасымалды айналмалы құрылғы; в - бөлшектерді 90о 

бұрышпен құрастыру үшін; г-бөлшектерді 180о дейінгі бұрыштармен 
құрастыру үшін 

Сурет 1.87. Мамандандырылған құрастыру құрылғылары 
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а, б, в - қысқыштар; г, д-тарту құрылғылары; е-иінтіректі қысқыш; 
ж, з-бұрандалы кергіштер( кергіштер); және-тарту құрылғысы 

(қамыт) 
 

Сурет 1.86 - Құрастыруға арналған әмбебап құрылғылар 
  

 
а-шаблондар; б-тасымалды айналмалы құрылғы; в - бөлшектерді 90о 

бұрышпен құрастыру үшін; г-бөлшектерді 180о дейінгі бұрыштармен 
құрастыру үшін 

Сурет 1.87. Мамандандырылған құрастыру құрылғылары 

  
 

 
1 — тұтқа; 2-тоқтатқыш қамыт; 3-қондырма; 

4-терезе; 5-біріктірілген құбырлар 
 

Сурет 1.88. Құбырларды орталықтандыруға арналған қысқаштар 
 

 
 

а-қамыт типті; б — кергіш бұрыштар; в-моментсіз сыртқы 
центрлегіш 

 
Сурет 1.89. Құбырларды орталықтандыруға арналған құрылғылар 

 
Сыйымдылығы үлкен цилиндрлік сұйыққоймалардың тік 

қабырғасының белдіктерін табақтап монтаждау кезінде аспалы төсемдер 
қолданылады (1.90-сурет). Олардың 1 және 2 қозғалмалы роликтері бар, 
олар сұйыққойма корпусының бұрын орнатылған табақтары бойынша 3, 
төменгі алынбалы ролик 4 және бүйірлік тірек роликтері 5, олар 6 
жақтауына, 7 рельстеріне және 8 жүкшығырларына тіректерді қолмен 
жылжытуға арналған. Шығырдан болат арқан табақтың қарама-қарсы тік 
жиегіне бекітіледі және тіреу шығырының тұтқасын айналдыру арқылы бір 
табақтың ұзындығына жылжытылады. Төсеме тақталарды орнату және алу 
кранмен жүргізіледі. 
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Сурет 1.90. Сұйыққойманың тік қабырғасын дәнекерлеуге арналған 

тіреуіштер 
 
Үлкен сыйымдылықтағы цилиндрлік сұйыққоймалардың сақиналы 

көлденең тігістерін монтаждау алаңында дәнекерлеу аймағын жел мен 
жауын-шашыннан жылжымалы кабиналармен 1 (1.91-сурет) қорғайды, 
олар сұйыққойманың қабырғасына ілінеді 2. Кабиналардың әрқайсысында 
қолмен немесе механикаландырылған дәнекерлеудің 3 бекеті 
жабдықталады. Кабиналар 2 сұйыққойманың қабырғасында 4 электр жетегі 
мен 5 доңғалақты доңғалақтардың көмегімен жүре алады.  

 
 

 
Сурет 1.91. Цилиндрлік сұйыққоймалардың көлденең тігістерін 

дәнекерлеуге арналған жылжымалы кабиналар [3] 
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Механикалық дәнекерлеу жабдықтары 
 
Белгілі бір тігістерді орындау кезінде дәнекерлеу процесінде өнімнің 

орнын өзгерту керек. Бұл тетіктердің көмегімен жүзеге асырылады: 
позициялағыштар, роторлар, көмкергіштер, роликті стендтер, 
манипуляторлар. Олар орнату, өнімді дәнекерлеуге ыңғайлы жағдайға 
ауыстыру немесе дәнекерлеу болуы мүмкін, өнімді орнатудан басқа, оның 
дәнекерлеу жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалуын қамтамасыз 
етеді немесе дәнекерлеу басының қозғалысын басқаратын элементтерді 
қосады. 

Дәнекерлеу өндірісінде механикалық дәнекерлеу жабдықтарының екі 
тобы бұйымдарды бұру үшін кеңінен қолданылады: дәнекерлеу және Марш 
жылдамдығы бар манипуляторлар мен ротаторлар; тек марш жылдамдығы 
бар көмкергіштер. Өнімнің мөлшеріне байланысты құрылымдық 
әртүрлілікке қарамастан, олар үшін үш міндетті функционалдық 
түйіндердің болуы ортақ:- бір немесе екі тірек тіректері бар тірек 
құрылымы түріндегі негіз; өнімнің айналу механизмі; бұранда кескіш, 
орталықтар, тірек аяқ киімнің бекіткіштері, арнайы бекіту құрылғылары 
түріндегі өнімді бекіту түйіні. 

 
Құрастыру-дәнекерлеу стендтері мен кондукторлар 
 
Стендтер - бұл үлкен көлемді жинауға және дәнекерлеуге арналған 

құрылғыларбұйымдар, мысалы, табақ конструкциялары. [3] жинау кезінде 
табақтар олардың жиектері параллель болатындай етіп орнатылады. 
Кіріктірілген электромагниттер табақтардың шеттерін стендке мықтап 
тартады және пневматикалық ағынды жастықшалардың қысымынан 
реакцияны қабылдайды. 

Панельдерді жинауға және дәнекерлеуге арналған стендте (1.92-
сурет) 2 сөре, төрт доңғалақта 1 бүйірлік бағыттағыштар бойымен 
қозғалатын 5 катушкалар бар 6.Сәулеге жылжымалы (немесе 
қозғалмайтын) пневмоқыспақтар орнатылады 8, цилиндрлер 4, олар 
өздерінің пневмократорларымен басқарылады 3.Шоқта 7 рельсті 
ұстағыштар бар, бұл өнімді басу кезінде оның көтерілуіне жол бермейді. 
Ағынды жастықтар мен магниттік қысқыштар 2 сөреге салынған (суретте 
шартты түрде көрсетілмеген). 
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Сурет 1.92 - Панельдерді құрастыру және дәнекерлеуге арналған 
стенд 

 
Тасымалдау қабілеттілігін арттыру мақсатында цементті айналмалы 

пештерді салу кезінде корпустың тірек бандаждары дайындаушы 
зауыттардан жартылай сақина түрінде жеткізіледі, олар монтаждау 
орнында электр қожды дәнекерлеумен дәнекерленеді. 5 Құрсаулардың 
әрбір жартысы құрастыру-дәнекерлеу стендінде (1.93-сурет) биіктігі 
бойынша 3 домкратпен реттелуі мүмкін 4 үш шар тірекке орнатылады. Бұл 
жартылай сақиналарды орнатқан кезде оларды буынға айнымалы бос 
орынмен (төменнен кіші, жоғарыдан үлкен) орналастыруға және 
дәнекерлеу кезінде қарама-қарсы момент құруға және дәнекерленген 
таңғыштың дәлдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Дәнекерлеу 
стендінде, сонымен қатар, 2 тіректері, 6 тіректері бар, оларға 7 дәнекерлеу 
сымы бар бухталар, 8 дәнекерлеу аппараттарының беріліс механизмдері 
орнатылады. 9 Балқымалы ауыз қуысы жартылай сақиналардың 
саңылауына қосылады, 10 шығыс жолақтары, 11 қалталары буындарды 
тығыздау үшін дәнекерленген және 12 бүйірлік мыс сумен 
салқындатылатын төсемдер бекітілген. Стенд жабдықтары 1 қуатты бетон 
платформасына орнатылады. Стенд екі түйіспені кейіннен бандаждарды 
механикалық өңдеуді талап етпейтін дәлдікпен бір мезгілде электрқожды 
дәнекерлеуді қамтамасыз етеді. 
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Сурет 1.93. Монтаждау алаңында цемент пештерінің бандаждарын 
электроқожды дәнекерлеу 

 
Құрастыру, тарту және дәнекерлеу ыңғайлы болу үшін өткізгіштер 

манипуляторлардың беткі қабаттарына немесе екі бағаналы аударғышына 
жиі орнатылады. 1.94-суретте рамалық құрылымдарды құрастыруға және 
дәнекерлеуге арналған өткізгіш-көмкергіш көрсетілген. Жиектегіштің өз 
рамасында жиналған құрылым үшін тіректер, бекіткіштер және қысқыштар 
орнатылған. 
 

 
 

Сурет 1.94 - Жақтауларды құрастыру-дәнекерлеуге арналған 
кондуктор-көмкергіш 
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Роботтандырылған өндірістердегі құрылғылар 
 
Өнімдердің салыстырмалы түрде жиі өзгеруімен өнеркәсіптік 

роботтар негізінде икемді автоматтандырылған жүйелерді құру 
ұсынылады. 

Автоматты желілердің қуат беру механизмдері конвейерлермен 
немесе роботтармен толықтырылады, олар өңделетін бөлшектерді 
машинадан станокқа өткізеді. Дәнекерлеу өндірісі өнеркәсіптік роботтарды 
(ӨР) қолданудың ең перспективалы бағыттарының бірі болып табылады, 
олар автоматты дәнекерлеу машиналарынан немесе арнайы көп 
электронды дәнекерлеу машиналарынан айырмашылығы, икемді, жиі 
өзгеретін бағдарламада жұмыс істей алады, басқа жұмысқа оңай және тез 
ауысады. 

Роботтарды дәнекерлеуде қолданудың негізгі бағыттары өндіріс: 
технологиялық және басқа жабдықтарға құрастыру-дәнекерлеу құралдарын 
орнату, одан алу; бөлшектер мен бұйымдарды дәнекерлеуге дайындау; 
бөлшектер мен бұйымдарды дәнекерлеуге құрастыру; айлабұйымдардан 
алу және пісірілген бұйымдарды алып тастау, дәнекерлеу және пісіру 
(түйіспелі, доғалы, плазмалық және т.б.); дайындамаларды, бөлшектер мен 
дәнекерленген жіктерді түзету; бөлшектер мен дәнекерленген жіктердің 
сапасын бақылау; Әртүрлі операцияаралық, цехішілік көліктік, тиеу-түсіру 
және қойма операцияларын орындау; басқа құрастыру-өнеркәсіптік 
роботты сәтті пайдалану үшін дәнекерлеу бұйымын технологиялылыққа 
дайындау, Қолданыстағы технологиялық, көліктік және басқа да 
жабдықтарды, құрастыру-дәнекерлеу құрылғыларын жаңғырту немесе 
әзірлеу бойынша ұйымдастырушылық-техникалық дайындық 
жұмыстарының кешенін жүзеге асыру, робот-технологиялық кешеннің 
жобасын әзірлеу қажет. 

Өнеркәсіптік робот автоматты манипулятор болып табылады 
бағдарламамен басқарылатын. Ол салыстырмалы түрде оңай және тез қайта 
бағдарламалануы және құрылғыларды ауыстыру (өзгерту) арқылы басқа 
технологиялық процесті орындауға үйретілуі мүмкін. 

Кез-келген өнеркәсіптік робот, классқа қарамастан, механикалық, 
бөлік және басқару жүйесінен тұрады. Механикалық бөлікке (1.95-сурет) 
қозғалыссыз немесе жылжымалы арбаға орнатылатын орнақ, ашық көп 
буынды механизм болып табылатын иінтіректі қармауыш құрылғы (қол) 
кіреді, оның соңында бөлікті, құралды немесе дәнекерлеу жанарғысын 
қармауға арналған құрылғы құрастырылады. Роботта бір, екі, үш немесе 
одан да көп қолдар болуы мүмкін, олар әртүрлі координат жүйелерінде 
бөлшектермен немесе құралмен орналасады: цилиндрлік, полярлы, 
тікбұрышты, сфералық немесе аралас. Басқару құрылғысы бөлек 
орнатылуы немесе төсекке салынуы мүмкін. 
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жобасын әзірлеу қажет. 

Өнеркәсіптік робот автоматты манипулятор болып табылады 
бағдарламамен басқарылатын. Ол салыстырмалы түрде оңай және тез қайта 
бағдарламалануы және құрылғыларды ауыстыру (өзгерту) арқылы басқа 
технологиялық процесті орындауға үйретілуі мүмкін. 

Кез-келген өнеркәсіптік робот, классқа қарамастан, механикалық, 
бөлік және басқару жүйесінен тұрады. Механикалық бөлікке (1.95-сурет) 
қозғалыссыз немесе жылжымалы арбаға орнатылатын орнақ, ашық көп 
буынды механизм болып табылатын иінтіректі қармауыш құрылғы (қол) 
кіреді, оның соңында бөлікті, құралды немесе дәнекерлеу жанарғысын 
қармауға арналған құрылғы құрастырылады. Роботта бір, екі, үш немесе 
одан да көп қолдар болуы мүмкін, олар әртүрлі координат жүйелерінде 
бөлшектермен немесе құралмен орналасады: цилиндрлік, полярлы, 
тікбұрышты, сфералық немесе аралас. Басқару құрылғысы бөлек 
орнатылуы немесе төсекке салынуы мүмкін. 

 

  
 

 
 

Сурет 1.95 - Бес қозғалыс дәрежесі бар дәнекерлеу роботының 
схемасы 

 
1.4.4 Бөлшектерді құрастыру кезінде негіздеу және құрастыру 

дәлдігі 
 
Дәнекерленген бұйымдар 2-5 және одан да көп бөлшектерден тұрады, 

салыстырмалы орналасуы құрастыру сызбасында көрсетілген. Құрастыру 
құрылғы өзінің қаттылығына байланысты бөлшектерді жинау және 
дәнекерлеу кезінде құрастыру қондырғысында белгіленген орналастыруды 
қамтамасыз етуі керек. [3] 

Негіз - бұл өнімдегі бөлшектердің орнын анықтау бұйымға, жұмыс 
құралына, технологиялық дәнекерлеу жабдығына (дәнекерлеу доғасына, 
жанарғы жалынына, түйістіру машинасының электродтарына) қатысты бір-
біріне немесе бұйымға қатысты. Құрастыру және дәнекерлеу 
құрылғыларын жобалау кезінде көбінесе орнату базаларымен күресуге тура 
келеді. 

Орнату базасы құрылғының орнату беттерімен жанасатын бөліктің әр 
бетін қарастыруы керек. Осы беттермен байланыста болғандықтан, бөлік 
(түйін) құрылғыға немесе дәнекерлеу жабдығына қатысты қатаң 
анықталған позицияны алады. 

Кез-келген қатты дененің алты еркіндік дәрежесі бар: 
X, Y және z үш координаталық осьтердің бағыты (1.96, а-сурет) 

және сол X, y және z осьтеріне қатысты айналу (айналу). Кез-келген 
бөлікті негіздеу үшін алты нүкте ережесін орындау қажет: бөлікке 
құрылғыда белгілі бір позиция беру үшін бөлікті барлық алты дәрежеден 
айыратын алты тірек нүктесі болуы керек және жеткілікті. 
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Тірек нүктелері орнату элементтерінің әртүрлі конструкцияларымен 
жүзеге асырылады. 1.96-суретте, B 1-5 нүктелері шартты түрде хоу және 
xoz жазықтықтарына бекітілген тірек тақталарында, yoz жазықтығындағы 
сфералық басы бар тірек 6-нүктедегі бөлшекпен байланысады.  
 

 
 

Сурет 1.96. Бөлшектерді алты тірек нүктелеріне (а) және 
жолақтардың (б) көмегімен орналастыру схемалары 

 
Дәнекерлеу кезінде электр доғасы (оттықтың жалыны) 

болмайтындығына байланысты бұл кез-келген елеулі ығысу күштерін 
тудырады, бөлшектерді (бұйымдарды) көптеген құрылғыларға, әсіресе 
бұрылмайтын құрылғыларға бекіту қажет емес. 

Қысқыштардың көмегімен электр тізбегі, әдетте, кездейсоқ 
жүктемелерден және өз салмағынан металдың температуралық кеңеюі 
нәтижесінде бөліктердің жылжуын болдырмау үшін қамтамасыз етіледі. 
Бөлшектерді орнатқан кезде алты тірек нүктесін пайдалануға болмайды. 
Қосымша тірек нүктелері бөліктің дұрыс орнатылуына жол бермейді; 
бекіту кезінде оның жағдайы бұзылады. 

Үш тірек нүктесі бар бөліктің беті негізгі деп аталады екі нүктесі бар 
бүйір беті — бағыттаушы; бір нүктесі бар бүйір беті — тіреуіш. 

Дәнекерлеу әдісімен жасалған құрастыру қондырғыларының өзіне 
тән ерекшелігі-бірнеше бөлшектерді (кейде бірнеше ондаған бөлшектерді) 
технологиялық процестің реттілігіне жинау қажеттілігі. Мұндай өнімдерді 
құрастыру кезінде құрылғының орнату беттерімен жанасатын бұрын 
орнатылған бөліктер келесі бөліктерді орнатуға негіз болады, сондықтан 
біріншісін бекіту сенімділігінің талаптары артады. Дәнекерлеу үшін 
түйіндерді жинау дәлдігі бөлшектерді дұрыс орналастыру әдісіне 
байланысты. 

Дәнекерленген бұйымдарға жиналған барлық дайындамалар мен 
бөлшектердің ішінен призмалық дайындамалар ең көп таралған, олар үш 
өзара перпендикуляр жазықтықты орнату негізі ретінде пайдаланады. 
Мұндай дайындамаға алты координаталық байланыс салынған кезде ол 
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барлық еркіндік дәрежесінен айырылады (1.96-сурет, 1-нүкте...6). Көбінесе 
барлық үш координаталық жазықтықтағы дайындаманың дәл орналасуы 
қажет емес, олар екі немесе бір жазықтықта жеңілдетілген негізбен 
шектеледі (1.97-сурет). 1.97-суретте, ал дайындама бес еркіндік 
дәрежесінен, 1.97 — суретте, б-үш (қалған еркіндік дәрежелерінен 
дайындама Q қысқыш күштерінің есебінен айырылуы мүмкін). Бөлшекті 
негіздеген кезде еркіндік дәрежесі неғұрлым аз болса, құрылғының 
конструкциясы соғұрлым қарапайым және оның құны төмен болады. 
Алайда, жеңілдетілген негізде өнімді жинау дәлдігі төмендейді. 

 

 
 

Сурет 1.97. Бөлшектерді екі (а) және бір (б) жазықтықтар бойынша 
орналастыру схемалары [3] 

 
Құрастыру қондырғысына кіретін бөлшектердің орналасуы типтік 

болып бөлуге болатын әртүрлі қосылыстарды қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда негіз бетінің пішіні мен кедір-бұдырлығын, 
сондай-ақ орнату өлшемдерін қамтамасыз етудің дәлдігін алу керек. 
Дәнекерлеу құрылғыларында дайындамаларды, мысалы, табақтарды, 
жазықтықта орналастыру жиі жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
дайындаманы хоу жазықтығындағы үш нүктеге сүйену жеткілікті. Алайда, 
тұрақты позиция үшін оның ауырлық орталығы (ЦТ) үшбұрыштың ішінде 
болуы керек, оның шыңдары осы нүктелер болып табылады. 

Цилиндрлік беттерге "жең" түріндегі дайындамаларды бекіту 
саусақтардың көмегімен жүзеге асырылады. 1-бөлік цилиндрлік мандрелге 
тесікпен қойылады-2 саусақ (1.98-сурет). Бұл жағдайда бөлік төрт еркіндік 
дәрежесінен айырылады(айналу және oz осьіне қатысты қозғалыс қалады). 
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Сурет 1.98 - Төлкені тіске орнату схемасы 

 
Ішкі цилиндрлік немесе конустық беті бар бөлшектер үшін орнату 

элементтері ретінде конустық мандрельдер немесе орнату конустары 
қолданылуы мүмкін (1.99-сурет). 
 

 
 

Сурет 1.99. Конустарға "білік" (А, б) типті бөлшектерді, төлкелер мен 
құбырларды (в) 

 

 
 

Сурет 1.100 - "Білік" түріндегі бөлшектерді орнату» 
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Сурет 1.100 - "Білік" түріндегі бөлшектерді орнату» 
 
 

  
 

"Білік" түріндегі бөлік тұтас төлкенің тесігіне (1.100-сурет, А) екі 
жартылай тесіктің көмегімен (1.100-сурет, б), сондай-ақ призмаға (1.100-
сурет, в) орнатылуы мүмкін. 

Көбінесе құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларында бөлшектер 
орнату базаларының тобын қолдана отырып орнатылады. Мұндай 
жағдайларда бірде-бір жаңа орнату элементі бұрын басқа элементтерден 
айырылған еркіндік дәрежесінен айырылмауы керек. Орнату базалары 
тобының бөлшектерді орнату әдісін жасау кезінде алдымен базалар 
тобынан негізгі базаны таңдап, оны орнату әдісін қабылдап, негізгі базаны 
орнатқаннан кейін қандай еркіндік дәрежелері қалатынын анықтау 
ұсынылады. Содан кейін бірінші және қажет болған жағдайда екінші 
қосымша базаны орнату әдісін таңдаңыз. Негізгі негіз беті ретінде ең үлкен 
өлшемдері бар бетті, ал бағыттаушы ретінде ең үлкен ұзындығы бар бетті 
таңдаған жөн. 

Бөлшектердің орнату негіздері механикалық өңделген (тесіктер, 
жазықтықтар) және өңделмеген, толқынды, белгісіз қисықтығы жоқ беттер 
болуы мүмкін. Аз өрескел, таза және дәл орналасқан беттерге басымдық 
беріледі. 

Дәнекерленген өнімді құрайтын бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларының пішіні мен массасы көбінесе оларды құрастыру 
құрылғысына механикалық немесе қолмен орнату мүмкіндігін анықтайды. 
Осыған байланысты құрылғы конструкциялаушы оны дұрыс орналастыру 
үшін әр бөліктің сипаттамаларына жеке талдау жасауы керек. 
Бөлшектердің орналасуы бірнеше бөлшектерді жинау ерекшеліктерін — 
бірінші, екінші және т.б. (технологиялық процесті орнату реті бойынша), 
сондай-ақ орналасқаннан кейін олардың қысылу күшінің шамасын ескеруге 
негізделген. 

Дәнекерлеуге арналған құрастырудың ерекшелігі бұйымның барлық 
бөлшектерін дәйекті бағдарлау, оларды құрастыру сызбасының 
өлшемдеріне сәйкес біріктіру және қысқыш құрылғылар немесе 
ұстағыштар көмегімен дәнекерлеу алдында уақытша бекіту қажеттігі 
болып табылады. Жиналған өнімнің әр нақты бөлігі үшін оның бетінің 
пішіні беттің пішінін және құрылғының орнату бөліктерінің түрін 
анықтайды. Осылайша, құрылғының орнату элементтерінің конструкциясы 
құрастыру қондырғысына кіретін бөліктердегі негізгі нүктелерді, сызықтар 
мен беттерді дұрыс таңдауға байланысты болады. 

Аяқтағы табақтарды жинау кезінде тұрақты саңылауға төтеп беру 
керек, сонымен қатар доғаның жақындауы кезінде табақтардың жергілікті 
ісінуіне жол бермеу керек. Барлық жағдайларда жиналған өнімдердегі 
саңылаулар өзгермеуі керек. 

Құрылғыдағы дәнекерленген өнімді құрастыру процесі барлық 
бөлшектермен және құрастыру қондырғыларымен бірінен кейін бірі (кейде 
параллель) орындалатын ауысулардан тұрады. Бұл құрастырудың дәлдігін 
қамтамасыз етуде күрделіліктер туғызады. 



104
  
 

Жиналған және дәнекерленген өнімнің дәлдігі екі әдістермен: алдын 
ала жүзеге асырылатын есептік (теориялық) және бұйымды дайындағаннан 
кейін берілетін эксперименттік. 

Теориялық әдіс есептеу-аналитикалық және ықтималдық болуы 
мүмкін. Есептеу-аналитикалық дәлдік әдісі бір өнімнің қателіктерін 
анықтау үшін қолданылады. Ықтималдық әдісін өнім партиясының 
дәлдігін талдау үшін қолдануға болады, яғни нақты технологиялық 
процестің әртүрлі жағдайларын қамтиды. Оны жүзеге асыру үшін жеке 
бөлшектердің, операциялардың және процесс параметрлерінің дәлдігі 
туралы бірқатар тәжірибелік мәліметтер қажет. 

Δу орнатудың қателіктері Δб негіздеу және Δ3 бекіту қателіктерінің 
мәнмен анықталады. Қателер технологиялық (бастапқы) база 
конструкциямен сәйкес келмеген кезде пайда болады, бекіту қателігі бекіту 
кезінде бөліктің құрылғының негізгі беттерінен ығысуымен сипатталады. 
Құрастыру қондырғысындағы барлық бөліктер бір-бірімен байланысты 
және өлшемді тізбекті құрайды, яғни бөлшектердің салыстырмалы 
жағдайын анықтайтын өзара байланысты өлшемдердің жабық тізбегі. 
Құрылғының берілген дәлдігін қамтамасыз ету үшін конструкциялаушы 
Барлық құрастыру өлшеу тізбектерін мұқият талдауы керек. Мысалы, 
өлшемді тізбекте A4 жабылатын сілтеме мөлшерінің өзгеруіне себеп 
болатын сілтемелер A1 A2, A3 өлшемдері болады.  

Құрастыру дәлдігін қамтамасыз ету сызбаға сәйкес келетін өлшемді 
тізбектің жабылатын байланысының берілген дәлдігін алуға дейін азаяды. 
Өлшемді тізбектегі сілтемелер неғұрлым көп болса, жабу сілтемесінде 
үлкен қате болуы мүмкін. Көп буынды өлшемді тізбектері бар 
құрылымдарда бөлшектерді жасау дәлдігі күрт артады, бірақ сонымен бірге 
өнімнің күрделілігі мен құны артады.  

Бөлшектерді орнатудың берілген дәлдігі құрылғының бекіту 
элементтерімен қамтамасыз етіледі, олардың дәлдігі өнімнің сызықтық 
өлшемдеріне, бекіту саусақтарының диаметріне, жалпақ тіректердің 
өлшемдеріне және т.б. байланысты болады (сурет. 1.101). 
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Жиналған және дәнекерленген өнімнің дәлдігі екі әдістермен: алдын 
ала жүзеге асырылатын есептік (теориялық) және бұйымды дайындағаннан 
кейін берілетін эксперименттік. 

Теориялық әдіс есептеу-аналитикалық және ықтималдық болуы 
мүмкін. Есептеу-аналитикалық дәлдік әдісі бір өнімнің қателіктерін 
анықтау үшін қолданылады. Ықтималдық әдісін өнім партиясының 
дәлдігін талдау үшін қолдануға болады, яғни нақты технологиялық 
процестің әртүрлі жағдайларын қамтиды. Оны жүзеге асыру үшін жеке 
бөлшектердің, операциялардың және процесс параметрлерінің дәлдігі 
туралы бірқатар тәжірибелік мәліметтер қажет. 

Δу орнатудың қателіктері Δб негіздеу және Δ3 бекіту қателіктерінің 
мәнмен анықталады. Қателер технологиялық (бастапқы) база 
конструкциямен сәйкес келмеген кезде пайда болады, бекіту қателігі бекіту 
кезінде бөліктің құрылғының негізгі беттерінен ығысуымен сипатталады. 
Құрастыру қондырғысындағы барлық бөліктер бір-бірімен байланысты 
және өлшемді тізбекті құрайды, яғни бөлшектердің салыстырмалы 
жағдайын анықтайтын өзара байланысты өлшемдердің жабық тізбегі. 
Құрылғының берілген дәлдігін қамтамасыз ету үшін конструкциялаушы 
Барлық құрастыру өлшеу тізбектерін мұқият талдауы керек. Мысалы, 
өлшемді тізбекте A4 жабылатын сілтеме мөлшерінің өзгеруіне себеп 
болатын сілтемелер A1 A2, A3 өлшемдері болады.  

Құрастыру дәлдігін қамтамасыз ету сызбаға сәйкес келетін өлшемді 
тізбектің жабылатын байланысының берілген дәлдігін алуға дейін азаяды. 
Өлшемді тізбектегі сілтемелер неғұрлым көп болса, жабу сілтемесінде 
үлкен қате болуы мүмкін. Көп буынды өлшемді тізбектері бар 
құрылымдарда бөлшектерді жасау дәлдігі күрт артады, бірақ сонымен бірге 
өнімнің күрделілігі мен құны артады.  

Бөлшектерді орнатудың берілген дәлдігі құрылғының бекіту 
элементтерімен қамтамасыз етіледі, олардың дәлдігі өнімнің сызықтық 
өлшемдеріне, бекіту саусақтарының диаметріне, жалпақ тіректердің 
өлшемдеріне және т.б. байланысты болады (сурет. 1.101). 
 

  
 

 
 

Сурет 1.101 - Сызықтық шкала бойынша құрылғы тіректерін орнату 
 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларындағы сызықтық 

өлшемдерге рұқсат 0,5 шегінде таңдалады. Бұйымдардағы тиісті 
өлшемдерге 0,75 рұқсат. Бекіту саусақтарының бүйірлік жылжуына 
төзімділік саусақ пен тесік арасындағы максималды алшақтықтың 
жартысына тең қабылданады. 

Бекіту қателіктерінің пайда болуы мүмкін бөлшектер мен 
құрылғылардың деформациясы, сондай-ақ қысқыш күш әсерінен олардың 
байланыс беттерін тегістеу. Осыған байланысты құрылғының қаттылығы 
тиісті қаттылық қабырғаларын немесе басқа құралдарды қою арқылы 
артады. 

Құрылғылар негіздерінің жеткілікті қаттылығын қамтамасыз ету 
үшін екі жақты сәуленің рұқсат етілген иілісі f ≤ L болуы керек (мұнда L - 
тіректер арасындағы қашықтық). Рамалар мен фермалар түріндегі негіздер 
үшін сығылған элементтердегі икемділік λ = l / r <200 (мұнда l-элементтің 
ұзындығы, r-оның қимасының инерциясының ең кіші радиусы). Кейбір 
жағдайларда дәнекерленген бұйымдар немесе бөлшектер дайындаманың 
өлшемдері мен пішіндерінің тұрақсыздығын, дәнекерлеу 
деформацияларын, алдыңғы микроорганизмдер кезінде алынған 
физикалық-механикалық қасиеттері мен құрылымы өзгертілген 
микророгенияларды және материал қабатын алып тастауды және т.б. 
ескеретін жеңілдіктер қарастырады. 

Кейбір дәнекерленген конструкцияларды өндірудің дәлдігін арттыру 
үшін олар алдын-ала серпімді деформацияларды жинау кезінде, қалдық 
бағытта кері әсер етеді. Осы мақсатта құрылғыларда қысқыштар мен 
қысқыштардың тиісті орналасуы бар. Құрылғылардың беттерінің пішіні 
мен орналасуының шекті ауытқулары өнімнің техникалық шарттары мен 
сызбаларында қамтылған ерекше талаптар болған кезде тағайындалады. 
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Басқа жағдайларда құрылғылардың негізгі беттерінің пішіні мен 
орналасуының ауытқуы өлшемге төзімділік өрісімен шектеледі. 

Электродқа қатысты дәнекерленген өнімді тез және дәл орналастыру 
үшін құрылғы дәнекерлеу жабдығына қатысты орнатылуы немесе оған 
бекітілуі керек. Дәнекерлеу білдектеры мен қондырғыларында (Т-тәрізді 
ойықтары бар түйіспелі бедерлі престерді қоспағанда) қондыру беттері мен 
айлабұйымдарды бекітуге арналған тесіктер жоқ. Сондықтан, құрылғыны 
жобалау кезінде оның қандай дәнекерлеу жабдығымен біріктірілетінін білу 
керек, құрылғыны орнату және бекіту әдісін таңдау керек. Орнату қону 
беттерінде, ойықтарда немесе тесіктерде, шпиндельде, өтпелі құрылғыда, 
жалпы жақтауда, жалпы іргетаста жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
 

1.4.5. Құрастыру және дәнекерлеу операцияларын орындау 
тәсілдері 

 
Панельдерді құрастыру-дәнекерлеу 

Сұйытылған газдарды, сұйықтықтарды, мұнай өнімдерін сақтауға 
арналған үлкен сыйымдылықтағы сұйыққоймаларды өнеркәсіптік 
әдістермен салу жұқа қабырғалы табақты жаймаларды орауға арналған екі 
қабатты қондырғыда уақытша деформациялауды көздейді. Онда 
дәнекерленген илектелген панельдерді жасау принципі-конвейер: 
құрастыру, дәнекерлеу, жиектеу, деформация және сапаны бақылау 
біріктірілген. Иілу және бұрау деформациясы әдетте серпімді пластикалық 
кезеңде жүзеге асырылады, бұл орамдарды орнату орнына тасымалдауға 
ыңғайлы диаметрмен бүктеуге мүмкіндік береді. [6] 

Үлгілік қондырғының төменгі қабатында (1.102-сурет) құрастыру 
және дәнекерлеуге арналған 1-сөре орналасады, оған табақтарды төсеу 
монорельс 12 бойынша қозғалатын және 11 электромагниттік қармауышы 
бар электрельфердің көмегімен жүргізіледі. 2-катушка барабаны тігістердің 
бір жағында механикалық дәнекерлеуден кейін 3 панельді 180° бұруды 
қамтамасыз етеді. 
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Басқа жағдайларда құрылғылардың негізгі беттерінің пішіні мен 
орналасуының ауытқуы өлшемге төзімділік өрісімен шектеледі. 

Электродқа қатысты дәнекерленген өнімді тез және дәл орналастыру 
үшін құрылғы дәнекерлеу жабдығына қатысты орнатылуы немесе оған 
бекітілуі керек. Дәнекерлеу білдектеры мен қондырғыларында (Т-тәрізді 
ойықтары бар түйіспелі бедерлі престерді қоспағанда) қондыру беттері мен 
айлабұйымдарды бекітуге арналған тесіктер жоқ. Сондықтан, құрылғыны 
жобалау кезінде оның қандай дәнекерлеу жабдығымен біріктірілетінін білу 
керек, құрылғыны орнату және бекіту әдісін таңдау керек. Орнату қону 
беттерінде, ойықтарда немесе тесіктерде, шпиндельде, өтпелі құрылғыда, 
жалпы жақтауда, жалпы іргетаста жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
 

1.4.5. Құрастыру және дәнекерлеу операцияларын орындау 
тәсілдері 

 
Панельдерді құрастыру-дәнекерлеу 

Сұйытылған газдарды, сұйықтықтарды, мұнай өнімдерін сақтауға 
арналған үлкен сыйымдылықтағы сұйыққоймаларды өнеркәсіптік 
әдістермен салу жұқа қабырғалы табақты жаймаларды орауға арналған екі 
қабатты қондырғыда уақытша деформациялауды көздейді. Онда 
дәнекерленген илектелген панельдерді жасау принципі-конвейер: 
құрастыру, дәнекерлеу, жиектеу, деформация және сапаны бақылау 
біріктірілген. Иілу және бұрау деформациясы әдетте серпімді пластикалық 
кезеңде жүзеге асырылады, бұл орамдарды орнату орнына тасымалдауға 
ыңғайлы диаметрмен бүктеуге мүмкіндік береді. [6] 

Үлгілік қондырғының төменгі қабатында (1.102-сурет) құрастыру 
және дәнекерлеуге арналған 1-сөре орналасады, оған табақтарды төсеу 
монорельс 12 бойынша қозғалатын және 11 электромагниттік қармауышы 
бар электрельфердің көмегімен жүргізіледі. 2-катушка барабаны тігістердің 
бір жағында механикалық дәнекерлеуден кейін 3 панельді 180° бұруды 
қамтамасыз етеді. 
 

  
 

 
 

Сурет 1.102. Орамалау әдісімен дәнекерленген табақ жаймаларды 
дайындауға арналған екі ярусты қондырғының сызбасы [2] 

 
Жоғарғы қабатта екінші жағынан панельдің ағынымен 

механикаландырылған дәнекерлеу, сапаны бақылау және анықталған 
ақауларды түзету жүзеге асырылады, ол үшін стендте 4 бақылау алаңы 
бар.5 бүктеу құрылғысы 6 стеллажында сақталатын немесе 8 теміржол 
платформасына орнатылатын 6 және 7 орамдарын алуды қамтамасыз 
етеді.10 қызмет көрсету алаңдары жұмысшыларды көтеруге және 
қондырғының екінші деңгейінде жұмыс істеуге арналған.  

1-табақтың жиектерін 4-арқалыққа бекітілген 3-мыс астарға сенімді 
қысу (1.103-сурет) 6 және 7-арқалықтарға орнатылған 2 және 5 пернелі 
пневмоқыспақтардың көмегімен жүргізіледі. 
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Сурет 1.103 - Клавишалы пневмоприжимдердің схемасы табақтардың 
жиектерінің түйінін жинау үшін [6] 

 
 

Арқалықтар құрастыру 
 

I-сәулелер бағандардың, тіректердің, кран арқалықтарының, еден 
арқалықтарының және басқа құрылымдардың негізгі элементі болып 
табылады. Мұндай арқалықтарды жасау кезінде олар алдымен жиналып, 
дәнекерленеді. Н-тәрізді қима, яғни. табақтың бөліктерінен шоқ өзегі, 
содан кейін әрлеу, дәнекерлеу және әрлеу жұмыстары бар шыбықтың 
соңғы жиналуы жүзеге асырылады. 

Операциялардың реттілігі:   
өзекті құрастыру; 
өзекті дәнекерлеу; 
сөрелердің саңырауқұлақ пішінін түзету; 
ұштарын фрезерлеу; 
өзекшені безендіру (қаттылық қырларын, тірек бөлшектерін, 

кронштейндерді және т. б. орнату)); 
безендіру бөлшектерін дәнекерлеу; 
білімі тесіктер; 
тазалау, бақылау және праймер.  
Арқанның қос таврлы өзегін құрастыру. Құрастыру кезінде сөре мен 

қабырғаның симметриясы мен өзара перпендикулярлығы және олардың 
бір-біріне тығыз басылуы қамтамасыз етілуі тиіс (1.104-сурет). 

Құрастыруды жасауға болады: 
а) белгілеу бойынша; 
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Сурет 1.103 - Клавишалы пневмоприжимдердің схемасы табақтардың 
жиектерінің түйінін жинау үшін [6] 

 
 

Арқалықтар құрастыру 
 

I-сәулелер бағандардың, тіректердің, кран арқалықтарының, еден 
арқалықтарының және басқа құрылымдардың негізгі элементі болып 
табылады. Мұндай арқалықтарды жасау кезінде олар алдымен жиналып, 
дәнекерленеді. Н-тәрізді қима, яғни. табақтың бөліктерінен шоқ өзегі, 
содан кейін әрлеу, дәнекерлеу және әрлеу жұмыстары бар шыбықтың 
соңғы жиналуы жүзеге асырылады. 

Операциялардың реттілігі:   
өзекті құрастыру; 
өзекті дәнекерлеу; 
сөрелердің саңырауқұлақ пішінін түзету; 
ұштарын фрезерлеу; 
өзекшені безендіру (қаттылық қырларын, тірек бөлшектерін, 

кронштейндерді және т. б. орнату)); 
безендіру бөлшектерін дәнекерлеу; 
білімі тесіктер; 
тазалау, бақылау және праймер.  
Арқанның қос таврлы өзегін құрастыру. Құрастыру кезінде сөре мен 

қабырғаның симметриясы мен өзара перпендикулярлығы және олардың 
бір-біріне тығыз басылуы қамтамасыз етілуі тиіс (1.104-сурет). 

Құрастыруды жасауға болады: 
а) белгілеу бойынша; 

  
 

б) кондукторда; 
в) жылжымалы порталы бар стендте. 

 

 
Сурет 1.104. Қос таврлы арқалықтарды құрастыруға рұқсат [6] 

 
Таңбалау бойынша құрастыру ең қарапайым. Сөрелердің біреуі 

сөрелерге төселген және онда сөренің орталық сызығы мен қабырға орнату 
алаңының сызығы белгіленген. Содан кейін қысқа технологиялық 
бұрыштар белгіленген сызық бойымен орнатылады және алынады 
(ұзындығы 50-80 мм, 1,5 м қадам).  

Әрі қарай, қабырға көпір кранымен тігінен орнатылып, осы 
бұрыштарға басылады. Перпендикуляр шаршы көмегімен сақталады. 
Шұңқырларды орнатқаннан кейін перпендикулярлық қайтадан тексеріледі.  

Кран 2-ші сөрені ұстап алады және қабырғаға 1-ші сөремен 
орнатылады. Перпендикулярлығы тексеріледі, шұңқырлар қойылады және 
перпендикулярлығы қайтадан тексеріледі. Жинағаннан кейін шоқ 
дәнекерлеуге жіберіледі.  

 

 
 

Сурет 1.105 - Қос таврлы арқалықтарды жинауға арналған кондуктор 
схемасы 
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Сурет 1.106 - Әмбебап құрастыру кондукторы пневматикалық 
қысқыштармен [6] 

 
Кондуктордағы құрастыру сериялық өндірісте қолданылады. 

Кондуктор-оның жақтауының ұзындығы бойынша орналасқан базалар, 
тіректер, қысқыштар жүйесі (1.105-сурет). Арқанның қабырғалары 
бекітілген тіректерге кранмен орнатылады. Биіктігі реттелетін тіректерге 
сөрелер қойылады. Пневматикалық (гидро) қысқыштарды қосыңыз немесе 
бұрандалы қысқыштарды қатайтыңыз. Бұл позицияда сіз шұңқырларды 
қоюға болады, содан кейін бірден бір уақытта 2 тігісті 2 машинамен 
қайнатуға болады (1.106-сурет). Осыдан кейін қысқыштар босатылып, 
басқа буындарды дәнекерлеу үшін шоқ бұралған. Егер сәуленің 
қабырғасының ені (биіктігі) > 1,8 м болса, онда оны бекітілген тірекке 
басқан дұрыс. 

Жылжымалы порталмен стендте құрастыру сериялық өндірісте үлкен 
ұзындықтағы арқалықтар үшін қолданылады. Стенд (сурет. 1.107) өзі 
жүретін 1 порталдан және негізден тұрады. Порталда екі тік 2 және екі 



111
  
 

 
 

 
 

Сурет 1.106 - Әмбебап құрастыру кондукторы пневматикалық 
қысқыштармен [6] 

 
Кондуктордағы құрастыру сериялық өндірісте қолданылады. 

Кондуктор-оның жақтауының ұзындығы бойынша орналасқан базалар, 
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бұрандалы қысқыштарды қатайтыңыз. Бұл позицияда сіз шұңқырларды 
қоюға болады, содан кейін бірден бір уақытта 2 тігісті 2 машинамен 
қайнатуға болады (1.106-сурет). Осыдан кейін қысқыштар босатылып, 
басқа буындарды дәнекерлеу үшін шоқ бұралған. Егер сәуленің 
қабырғасының ені (биіктігі) > 1,8 м болса, онда оны бекітілген тірекке 
басқан дұрыс. 

Жылжымалы порталмен стендте құрастыру сериялық өндірісте үлкен 
ұзындықтағы арқалықтар үшін қолданылады. Стенд (сурет. 1.107) өзі 
жүретін 1 порталдан және негізден тұрады. Порталда екі тік 2 және екі 

  
 

көлденең 3 орналасқан. Портал рельс жолымен раманың бойымен 
қозғалады. Жинау кезінде қабырға тіректерге көлденең, ал сөрелер 
тіректерге тігінен қойылады. Портал құрастырудың басталу орнына 
жеткізіледі (әдетте сәуленің ортасы), қысқыштарды қосады және 
шұңқырларды қояды. 

Содан кейін қысқыштар өшіріледі, портал шұңқыр қадамына 
жылжиды (300-700мм) және цикл қайталанады. Құрастыру аяқталғаннан 
кейін порталды бүйір жағына шығарады және пневматикалық 
итергіштермен сәулені көтереді. Стендтерде ұзындығы 15 м-ге дейін, 
биіктігі 400-2000 мм, ені 600 мм-ге дейін және қабырға қалыңдығы 50 мм-
ге дейін сәулелер жиналады.  

Үлкен биіктіктегі I-сәулелерді дәнекерлеу кезінде кейде құрастыру 
сөресінің ажырамас бөлігі болып табылатын қарапайым құрылғылар 
қолданылады. Көлденең қаңылтырларды сығуға арналған илектеу 
порталдары бар жартылай айналмалы өткізгіштер (1.108-сурет) тиімдірек, 
олар құрастырылғаннан кейін екі белдік тігістерін дәнекерлейді. Бұл 
жағдайда өткізгіштің 1 жақтауы гидравликалық цилиндрлердің көмегімен 
45° - қа бір бағытта немесе басқа бағытта бүгіледі 2. Алайда, мұндай 
өткізгіштерді қолдану екінші жұп белдікті "қайыққа" дәнекерлеу үшін 
қосымша құрылғылар мен көлік операцияларын қажет етеді. Арқалықтар 
мен бағандарды дәнекерлеу көбінесе әр түрлі көмкергіштерде жүзеге 
асырылады: тұрақты осьі бар екі тіректі; көтеру орталықтары бар екі 
тіректі; сақиналы; тізбекті; иінтіректі; кітап; домкраттық; қайықты; 
айналмалы рамамен. 

 
 

 
 

Сурет 1.107. Қос таврлы арқалықтарды жинауға арналған өздігінен 
жүретін порталы бар қондырғы схемасы 



112
  
 

 

Сурет 1.108. Қос таврлы арқалықтарды құрастыру-дәнекерлеуге 
арналған жартылай бұрылмалы мамандандырылған кондуктордың схемасы 

Өндірістік желіде дәнекерленген I-сәулелерді өндіруде жабдықтың 
орналасу схемасы суретте көрсетілген. 1.109. Егер I-таврдың қабырғасы 
ұзындығы бойынша екі табақтан тұруы керек болса, онда 1-позицияда 
жиектерді кесу және оларды бір жағынан дәнекерлеу жүзеге асырылады. 
Ол үшін роликті конвейердің жетегін басқаратын операторда I және 2 
табақтары бар (сурет. 1.109, а) пневмоцилиндрмен роликті конвейер 
бетінің үстінен тартылатын 3 тіректің екі жағынан. Содан кейін, 4 шлеппер 
құрылғысын қосу арқылы екі табақ та 5-ке дейін жылжиды, 3-аялдама 
роликті конвейердің бетінен төмен түсіріледі, ал 6-бағыттағыштар 
бойымен қозғалатын екі кескішті өздігінен жүретін арба бір уақытта 1 және 
2 табақтардың шеттерін кесіп тастайды. Роликті конвейердің көмегімен 
табақтар ағынды жастықтың осьі бойымен түйісетін жиектермен 
орнатылады, қысылады және ағын астында автоматты түрде дәнекерленеді. 
Әрі қарай, 1 дайындалған дайындама (сурет. 1.109, б) ролик конвейерімен 2 
тоқтағанға дейін және 3 бағыттағыштары бойымен кескіш ұзындығы 
бойынша L өлшеміне кесіледі. Бір жағынан дәнекерленген қабырға 
дайындамасы 2 көмкергішмен параллель роликті конвейерге 180° бұралып, 
екінші жағынан буындық тігіс дәнекерленген. 4-позицияда толқынды 
түзету көп білікті дұрыс машинада жүзеге асырылады. 7 позицияда екі жұп 
диск пышақтары бар қайшылар қабырғаның биіктігі бойынша бойлық 
жиектерді кесіп тастайды. 

Жүріс бұрандаларынан көлденең жылжитын 5 көтергіш үстелдер 1 
(сурет. 1.110, в), роликті конвейер роликтерінің үстіндегі қабырға 
дайындамасын көтерген кезде, оны бағыттаңыз және қайшылардың 
симметрия осьі бойымен орнатыңыз. Кесілген жиектердің түзулігі 
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Сурет 1.108. Қос таврлы арқалықтарды құрастыру-дәнекерлеуге 
арналған жартылай бұрылмалы мамандандырылған кондуктордың схемасы 

Өндірістік желіде дәнекерленген I-сәулелерді өндіруде жабдықтың 
орналасу схемасы суретте көрсетілген. 1.109. Егер I-таврдың қабырғасы 
ұзындығы бойынша екі табақтан тұруы керек болса, онда 1-позицияда 
жиектерді кесу және оларды бір жағынан дәнекерлеу жүзеге асырылады. 
Ол үшін роликті конвейердің жетегін басқаратын операторда I және 2 
табақтары бар (сурет. 1.109, а) пневмоцилиндрмен роликті конвейер 
бетінің үстінен тартылатын 3 тіректің екі жағынан. Содан кейін, 4 шлеппер 
құрылғысын қосу арқылы екі табақ та 5-ке дейін жылжиды, 3-аялдама 
роликті конвейердің бетінен төмен түсіріледі, ал 6-бағыттағыштар 
бойымен қозғалатын екі кескішті өздігінен жүретін арба бір уақытта 1 және 
2 табақтардың шеттерін кесіп тастайды. Роликті конвейердің көмегімен 
табақтар ағынды жастықтың осьі бойымен түйісетін жиектермен 
орнатылады, қысылады және ағын астында автоматты түрде дәнекерленеді. 
Әрі қарай, 1 дайындалған дайындама (сурет. 1.109, б) ролик конвейерімен 2 
тоқтағанға дейін және 3 бағыттағыштары бойымен кескіш ұзындығы 
бойынша L өлшеміне кесіледі. Бір жағынан дәнекерленген қабырға 
дайындамасы 2 көмкергішмен параллель роликті конвейерге 180° бұралып, 
екінші жағынан буындық тігіс дәнекерленген. 4-позицияда толқынды 
түзету көп білікті дұрыс машинада жүзеге асырылады. 7 позицияда екі жұп 
диск пышақтары бар қайшылар қабырғаның биіктігі бойынша бойлық 
жиектерді кесіп тастайды. 

Жүріс бұрандаларынан көлденең жылжитын 5 көтергіш үстелдер 1 
(сурет. 1.110, в), роликті конвейер роликтерінің үстіндегі қабырға 
дайындамасын көтерген кезде, оны бағыттаңыз және қайшылардың 
симметрия осьі бойымен орнатыңыз. Кесілген жиектердің түзулігі 

  
 

дайындаманың артқы ұшын пневматикалық қысқышпен ұстау арқылы 
қамтамасыз етіледі 4 (сурет. 1.110, в) бағыттаушы бойынша сырғитын 
3.Сол пневматикалық қысқыш 2 қайшының шығысындағы қабырғаның 
алдыңғы ұшын ұстайды. Роликті конвейермен дайын қабырға 11 
қоректендіргішке беріледі (сурет. 1.109) құрастыру учаскесі. 

Сөрелер үшін дәнекерленген сәуленің ұзындығына тең әмбебап 
Болат жолақтары қолданылады. Роликті конвейерге сәйкес, олардың 8-і көп 
білікті дұрыс машинаға 9, содан кейін роликті конвейерден 10 дайын 
сөрелер көлденең күйде Кранның траверсіне ілінген магниттік тұтқалардың 
көмегімен 11 фидерге беріледі. 

Құрастыру учаскесінде қатарынан екі жұмыс орны бар: 
қоректендіргіш 11 және құрастыру станциясы 12.Қоректендіргіштің 
міндеті-үш табақты элементтерді көлденең қалыпта қабылдау, сөрелерді 
90° бұру және барлық үш элементті 1, 2, 3 роликтерін қолдана отырып 
құрастыру диірменіне беру, олардың орналасуы суретте көрсетілген. 1.111, 
а, б. қоректендіргіштен барлық үш элементті беру 1 және 3 тірек 
роликтерінің жетегімен жүзеге асырылады. 
 

 

 

Сурет 1.109. Қос таврлы арқалықтар өндірісінің ағынды желісінің сызбасы 
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Сурет 1.110. Қабырғаларды дайындау учаскесіндегі операциялар [6] 
 

 
 

Сурет 1.111. Қоректендіргіштің тірек базаларының схемасы 
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Сурет 1.110. Қабырғаларды дайындау учаскесіндегі операциялар [6] 
 

 
 

Сурет 1.111. Қоректендіргіштің тірек базаларының схемасы 
 

  

  
 

1.4.6. Құрастыру және дәнекерлеуге арналған құрылғылар мен 
қондырғылар. Есептеулер. 

Құрылғыларды жобалау әдістемесі 

Құрылғылар мен жабдықтарды таңдау және дамыту жаңа өнімдерді 
өндіруге техникалық дайындық кезеңдерінің бірі болып табылады. Жаңа 
құрал - сайманды құрастыру немесе қолданыстағы құрал - саймандарды 
жаңғырту: 

- дәнекерлеу конструкциясына сызбалар мен техникалық (ТШ) 
зерделеуді; 

- бұйымды дайындаудың технологиялық процесін әзірлеуді 
(зерделеуді);-шығарудың өндірістік бағдарламасын талдауды;  

- құрал-сайманның мүмкін болатын нұсқасының техникалық-
экономикалық негіздемесін негізге ала отырып жүргізіледі. [3] 

Дәнекерленген конструкцияның сызбалары мен техникалық 
шарттарын зерделеу 

Дәнекерленген бұйымдарды жасау кезінде олардың технологиялық 
мәселелері көбінесе конструкциялаушыдің назарынан тыс қалады. 
Сондықтан, технологиялық процесті жобалау, дәнекерлеу құрылғысын 
таңдау және жобалау кезінде, әдетте, дәнекерленген құрылымдардың 
жарамдылығын және көбінесе олардың өзгеруін талдау қажет. 
Бөлшектердің конфигурациясы оларды құрастыру кезінде оңай орнатуды, 
ұстау, дәнекерлеу немесе балқыту орындарына қол жетімділікті 
қамтамасыз етуі керек. Технологиялық дәнекерленген құрылымдар оларды 
жасау үшін қарапайым және арзан құрылғыларды қолдануға мүмкіндік 
береді. 

Бұйымды дайындаудың технологиялық процесін әзірлеу 

Өнімді құрастыру мен дәнекерлеудің ұтымды технологиялық процесі 
маршруттық немесе егжей-тегжейлі технологиялық процесс деңгейінде 
жасалуы керек және оны Құрылғы конструкциялаушыі мұқият зерделеуі 
керек. Технологиялық процесті талдау және әзірлеу өндірістік 
бағдарламамен дұрыс келісілуі тиіс. 

Бұйымдарды шығарудың өндірістік бағдарламасын талдау 

Ол құрылғының күрделілігін, оны кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру механизмдерімен жабдықтаудың қажеттілігі мен 
орындылығын анықтайды.Құрылғының түрін таңдау құрастыру және 
дәнекерлеу әдісіне, өнімнің конструкциясына, материалдың және 
бөліктердің қималарына, құрастыру мен дәнекерлеудің қажетті сапасына, 
әсіресе өлшемдердің дәлдігіне және берілген өнімділікке байланысты. 
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Сонымен қатар, құрастыру және қосалқы жұмыстардың күрделілігін едәуір 
азайту, өнімнің тұрақты сапасын қамтамасыз ету, еңбек жағдайларын 
жеңілдету және жақсарту, қызықсыз жұмыстарды жою қажеттілігін есте 
ұстаған жөн.Сериялық және жаппай өндірісте жоғары жылдамдықты 
механикаландырылған құрылғыларды қолданған жөн. Адам толық 
механикаландыру күрделі немесе мүмкін емес немесе экономикалық 
тұрғыдан тиімсіз болған жағдайда құрылғыларды басқарумен, өнімдерді 
жүктеумен және түсірумен ғана айналысады. 

Құрылғыларды таңдау кезіндегі техникалық-экономикалық негіздеме 

Таңдау сол немесе өзге құрылғылар арасынан ықтимал негізінде 
жүргізіледі және олардың техникалық-экономикалық салыстыру. Олар, 
әдетте, техникалық жағынан ең ұтымды және экономикалық жағынан 
тиімді болып таңдалады. Техникалық негіздемеде құрылғының 
прогрессивтілігін (өнімділік, механикаландыру, жабдықтар мен 
жабдықтардың ұтымдылығы, сапаны қамтамасыз ету мүмкіндігі, еңбек 
сыйымдылығы, еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасы, қоршаған 
ортаның ластануы және т.б.), өндірістік циклдің ұзақтығын, 
құрылғылардың өлшемдері мен массасын, өндірістік үй-жайлардың ауданы 
мен кубатурасын; жұмысшылардың қажетті санын; нақты өнімділікті, 
жабдықты жүктеуді, энергия мен материалдарды тұтынуды салыстыру 
қажет. Белгілі бір құрылғыны қолданудың орындылығын экономикалық 
негіздеу кезінде өнім өндірісінің күрделі шығындары мен өзіндік құнын 
салыстыру қажет.  

 
Дәнекерлеу құрылғыларын жобалау ерекшеліктері 
Дәнекерлеу құрылғылары негізінен өңдеуге арналған құрылғыларды 

жобалау әдістеріне ұқсас әдістерге сәйкес жасалады, алайда олар 
бөлшектер мен бұйымдарды бекіту және бекіту тәсілдерінде соңғысынан 
ерекшеленеді.   

1. Дәнекерлеуге жиналған өнім әдетте әртүрлі бөліктердің едәуір 
санынан тұрады. Оларды құрылғыға орнату дәйекті түрде жүзеге 
асырылады, ал бекіту әдетте бір-біріне тәуелсіз жүзеге асырылады. 
Сонымен қатар, оларды қысқыштармен немесе қысқыштармен және 
қысқыштармен (мин саңылауларымен) бекіту керек.  

2. Құрылғылардың жеке бөліктері мен орындары жергілікті жоғары 
температура, балқытылған металл мен қождың шашырауы мен 
тамшылары, ағынды бөлшектердің абразивті әсері, қождың қабығы және 
дәнекерлеу электродтарының жабыны әсер етеді.                    

3. Құрылғылар дәнекерлеудің температуралық әсерінен туындаған 
бөлшектер мен құрылымдардың деформациясын азайтуы керек.                             
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Сонымен қатар, құрастыру және қосалқы жұмыстардың күрделілігін едәуір 
азайту, өнімнің тұрақты сапасын қамтамасыз ету, еңбек жағдайларын 
жеңілдету және жақсарту, қызықсыз жұмыстарды жою қажеттілігін есте 
ұстаған жөн.Сериялық және жаппай өндірісте жоғары жылдамдықты 
механикаландырылған құрылғыларды қолданған жөн. Адам толық 
механикаландыру күрделі немесе мүмкін емес немесе экономикалық 
тұрғыдан тиімсіз болған жағдайда құрылғыларды басқарумен, өнімдерді 
жүктеумен және түсірумен ғана айналысады. 

Құрылғыларды таңдау кезіндегі техникалық-экономикалық негіздеме 

Таңдау сол немесе өзге құрылғылар арасынан ықтимал негізінде 
жүргізіледі және олардың техникалық-экономикалық салыстыру. Олар, 
әдетте, техникалық жағынан ең ұтымды және экономикалық жағынан 
тиімді болып таңдалады. Техникалық негіздемеде құрылғының 
прогрессивтілігін (өнімділік, механикаландыру, жабдықтар мен 
жабдықтардың ұтымдылығы, сапаны қамтамасыз ету мүмкіндігі, еңбек 
сыйымдылығы, еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасы, қоршаған 
ортаның ластануы және т.б.), өндірістік циклдің ұзақтығын, 
құрылғылардың өлшемдері мен массасын, өндірістік үй-жайлардың ауданы 
мен кубатурасын; жұмысшылардың қажетті санын; нақты өнімділікті, 
жабдықты жүктеуді, энергия мен материалдарды тұтынуды салыстыру 
қажет. Белгілі бір құрылғыны қолданудың орындылығын экономикалық 
негіздеу кезінде өнім өндірісінің күрделі шығындары мен өзіндік құнын 
салыстыру қажет.  

 
Дәнекерлеу құрылғыларын жобалау ерекшеліктері 
Дәнекерлеу құрылғылары негізінен өңдеуге арналған құрылғыларды 

жобалау әдістеріне ұқсас әдістерге сәйкес жасалады, алайда олар 
бөлшектер мен бұйымдарды бекіту және бекіту тәсілдерінде соңғысынан 
ерекшеленеді.   

1. Дәнекерлеуге жиналған өнім әдетте әртүрлі бөліктердің едәуір 
санынан тұрады. Оларды құрылғыға орнату дәйекті түрде жүзеге 
асырылады, ал бекіту әдетте бір-біріне тәуелсіз жүзеге асырылады. 
Сонымен қатар, оларды қысқыштармен немесе қысқыштармен және 
қысқыштармен (мин саңылауларымен) бекіту керек.  

2. Құрылғылардың жеке бөліктері мен орындары жергілікті жоғары 
температура, балқытылған металл мен қождың шашырауы мен 
тамшылары, ағынды бөлшектердің абразивті әсері, қождың қабығы және 
дәнекерлеу электродтарының жабыны әсер етеді.                    

3. Құрылғылар дәнекерлеудің температуралық әсерінен туындаған 
бөлшектер мен құрылымдардың деформациясын азайтуы керек.                             

  
 

4. Пайдалану кезінде дәнекерлеу құрылғылары қысқыштардан, 
құрылғы бөліктерінің өзіндік массасынан және дәнекерленген өнімнің 
массасынан басқа айтарлықтай сыртқы күштерді қабылдамайды.   

5. Жеке дәнекерленген құрылымдар үшін құрылғыдағы бөліктердің 
еркін қозғалу мүмкіндігін ескеру қажет (дәнекерлеу кезінде ұзарту және 
салқындату кезінде қысқарту).  

6. Дәнекерлеу процесінде жеткіліксіз бекіту кезінде буындардың 
ашылуы, саңылаулардың ұлғаюы, жиектердің артуының өзгеруі және 
дәнекерлеу үшін жиналған қосылыстың басқа параметрлері мүмкін. 

7. Контактілі дәнекерлеу кезінде құрылғы мен дәнекерленген өнім 
күшті магнит өрісінде болады, дәнекерлеу нүктелері мен құрылғы 
элементтері арқылы ток айналып өтуі мүмкін, машинаның 
электродтарының астынан металл төгілуі мүмкін.  

8. Қосылыстардың ең жақсы сапасы және ең жоғары өнімділік 
төменгі позицияда құрастыру және дәнекерлеу кезінде қамтамасыз етіледі, 
сондықтан дәнекерлеу құрылғылары көбінесе айналмалы түрде жасалады. 
[3] 

Қажетті құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларының тізімі 
дәнекерленген құрылымды жасау технологиясын жобалау процесінде 
жасалады. Бұл жағдайда құрылғылардың қайсысын дайын түрде қолдануға 
болатындығы және қайсысын қосымша әзірлеу және дайындау қажет 
екендігі туралы мәселе шешіледі. 

Құрылғының құрылымдық схемасын таңдау кезінде көлік 
операцияларын механикаландыру мүмкіндігін, бөлшектерді құрылғыға 
орналастыру және бекіту жылдамдығы мен сенімділігін, құрастыру және 
дәнекерлеу жұмыстарын орындау ыңғайлылығын қамтамасыз ету қажет. 
Құрылғының мақсатына байланысты конструкцияның осы кезеңінде 
зерттеуді қажет ететін негізгі мәселелер сәл өзгеше болуы мүмкін.  

 
Дәнекерлеу үшін негізгі міндеттер:  
а) түйіннің құрылғыға берілуі;  
б) түйіннің айлабұйымда орналасуы және оны бекіту;  
в) дәнекерлеу процесінде немесе бір тігістен екіншісіне ауысу кезінде 

түйіннің немесе дәнекерлеу басының қозғалысы;  
г) торапты бекітуден босату және алу. 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғысын жобалау жағдайында 

алғашқы екі нүкте құрастыру құрылғысымен, ал соңғы екеуі дәнекерлеу 
құрылғысымен бірдей болады. 
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Құрылғының құрылымдық дамуы беріктік пен қаттылықтың қажетті 
есептеулерін қамтиды және жұмыс сызбаларын құрумен аяқталады. 
Есептеулерде беріктік пен қатаңдыққа ескереді мынадай пайымдаулар. 

1. Құрастыру құрылғысы үшін құрылғы мен өнімнің салмағын, 
сондай-ақ қысқыштардың күштерін ескеру қажет. Құрылғы 
конструкциясының беріктігі қамтамасыз етілуі керек, ал негізгі 
өлшемдердің бұрмалануы берілген шектеулер шегінде шектелуі керек. 
Егер құрастыру кезінде өнім жиектелсе, онда есептеу айналу механизмінің 
күштерін ескере отырып, ең қолайсыз жағдай үшін жасалуы керек. 
Құрастыру құрылғысында шұңқырлардан түсетін шөгу күштері аз және 
беріктік есептеулерінде оларды елемеуге болады. Шұңқырлардан 
қозғалыстар да аз, бірақ олар құрылғыда жиналған түйіннің кептелуіне 
әкелуі мүмкін. Сондықтан кептелу мүмкіндігін жоққа шығару керек. 

2. Көптеген құрастыру және дәнекерлеу немесе дәнекерлеу 
құрылғылары дәнекерлеу деформацияларын азайтуға арналмаған және 
дәнекерлеу процесінде және одан кейін бөлшектердің айтарлықтай әсерін 
сезінбейді. Олар үшін дәнекерлеуден кейін бөлік бастапқы пішінін 
жоғалтса, өнімді құрылғыдан шығару мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. 

3. Кейбір құрылғылар өнімнің дәнекерлеу деформациясын азайтуға 
арналған. Алайда, бұл жағдайда құрылғыда пайда болатын үлкен 
күштердің арқасында дәнекерлеу аймағының бойлық немесе көлденең 
жиырылуын толығымен болдырмау мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн. 

 
Құрылғының схемалық схемасын әзірлеу 
 
Құрылғыны жобалау оның негізгі схемасын жасаудан басталуы 

керек, ол құрылғының негізгі идеясын білдіретін қарапайым сызба түрінде 
жасалады (1.112-сурет). Құрастыру-дәнекерлеу құрылғысының принципті 
схемасы дәнекерлеу бұйымының сызбасы болып табылады, онда шартты 
белгілер түрінде барлық бөлшектердің орындары, бекіту және бекіту 
тәсілдері, сондай-ақ бөлшектер мен бұйымдарды орнатуға, бұруға, 
көтеруге, алуға арналған тәсілдер мен құрылғылар, басқа да механизмдер 
көрсетілген. Схемалық схеманы жасау кезінде оған болашақ құрылғының 
барлық бөлшектерін егжей-тегжейлі қолдануға болмайды. [3] 

Құрылғының бөлшектері мен механизмдері онда шартты 
белгілермен, әдетте қарындашпен немесе басқа түсті сиямен бейнеленген. 
Қажет болса, құрылғының жеке механизмдері өте егжей-тегжейлі 
орындалуы мүмкін. Схемада конструктор құрылғыны ерекше дәлдікпен 
жобалау кезінде сақтауы керек өлшемдер көрсетілген. Орнату негіздері 
ретінде механикалық өңделген беттерді немесе бөлшектердің тесіктерін 
қолданған жөн. Тоқтаулар бұйымның орнату элементтеріне қарай 
жылжуын болдырмауы және оның еркін алынуын қамтамасыз етуі тиіс.  

Құрылғыға орнатылған бөліктер немесе түйіндер құрастыру, бекіту, 
дәнекерлеу немесе төсеу процесінде өз орнын сақтауы керек, сондықтан 
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Құрылғының құрылымдық дамуы беріктік пен қаттылықтың қажетті 
есептеулерін қамтиды және жұмыс сызбаларын құрумен аяқталады. 
Есептеулерде беріктік пен қатаңдыққа ескереді мынадай пайымдаулар. 

1. Құрастыру құрылғысы үшін құрылғы мен өнімнің салмағын, 
сондай-ақ қысқыштардың күштерін ескеру қажет. Құрылғы 
конструкциясының беріктігі қамтамасыз етілуі керек, ал негізгі 
өлшемдердің бұрмалануы берілген шектеулер шегінде шектелуі керек. 
Егер құрастыру кезінде өнім жиектелсе, онда есептеу айналу механизмінің 
күштерін ескере отырып, ең қолайсыз жағдай үшін жасалуы керек. 
Құрастыру құрылғысында шұңқырлардан түсетін шөгу күштері аз және 
беріктік есептеулерінде оларды елемеуге болады. Шұңқырлардан 
қозғалыстар да аз, бірақ олар құрылғыда жиналған түйіннің кептелуіне 
әкелуі мүмкін. Сондықтан кептелу мүмкіндігін жоққа шығару керек. 

2. Көптеген құрастыру және дәнекерлеу немесе дәнекерлеу 
құрылғылары дәнекерлеу деформацияларын азайтуға арналмаған және 
дәнекерлеу процесінде және одан кейін бөлшектердің айтарлықтай әсерін 
сезінбейді. Олар үшін дәнекерлеуден кейін бөлік бастапқы пішінін 
жоғалтса, өнімді құрылғыдан шығару мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. 

3. Кейбір құрылғылар өнімнің дәнекерлеу деформациясын азайтуға 
арналған. Алайда, бұл жағдайда құрылғыда пайда болатын үлкен 
күштердің арқасында дәнекерлеу аймағының бойлық немесе көлденең 
жиырылуын толығымен болдырмау мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн. 

 
Құрылғының схемалық схемасын әзірлеу 
 
Құрылғыны жобалау оның негізгі схемасын жасаудан басталуы 

керек, ол құрылғының негізгі идеясын білдіретін қарапайым сызба түрінде 
жасалады (1.112-сурет). Құрастыру-дәнекерлеу құрылғысының принципті 
схемасы дәнекерлеу бұйымының сызбасы болып табылады, онда шартты 
белгілер түрінде барлық бөлшектердің орындары, бекіту және бекіту 
тәсілдері, сондай-ақ бөлшектер мен бұйымдарды орнатуға, бұруға, 
көтеруге, алуға арналған тәсілдер мен құрылғылар, басқа да механизмдер 
көрсетілген. Схемалық схеманы жасау кезінде оған болашақ құрылғының 
барлық бөлшектерін егжей-тегжейлі қолдануға болмайды. [3] 

Құрылғының бөлшектері мен механизмдері онда шартты 
белгілермен, әдетте қарындашпен немесе басқа түсті сиямен бейнеленген. 
Қажет болса, құрылғының жеке механизмдері өте егжей-тегжейлі 
орындалуы мүмкін. Схемада конструктор құрылғыны ерекше дәлдікпен 
жобалау кезінде сақтауы керек өлшемдер көрсетілген. Орнату негіздері 
ретінде механикалық өңделген беттерді немесе бөлшектердің тесіктерін 
қолданған жөн. Тоқтаулар бұйымның орнату элементтеріне қарай 
жылжуын болдырмауы және оның еркін алынуын қамтамасыз етуі тиіс.  

Құрылғыға орнатылған бөліктер немесе түйіндер құрастыру, бекіту, 
дәнекерлеу немесе төсеу процесінде өз орнын сақтауы керек, сондықтан 

  
 

олар белгілі бір қысқыш құрылғылардың көмегімен бекітіледі. Құрылғыны 
қысу кезінде бөлшектерді жылжытпау үшін тіректердің дұрыс орналасуын, 
сондай-ақ қысқыш күштерді қолдану орнын таңдау керек. Қысқыштар 
тіректерға қарсы, олардың жанында орналасқан. Бір құрылғыда 
қысқыштардың екі түрінен аспауы керек, мысалы, бұрандалы және 
эксцентрлік.  
 

 
 

Сурет 1.112. Кронштейнді жинауға арналған құрылғының схемалық 
диаграммасы [3] 

 
 

Дәнекерлеу құрылғыларындағы күштерді анықтау 
 
Құрастыру және дәнекерлеу құрылғысында күштер әрекет етуі 

мүмкін:   
1) дәнекерлеу жіктерін қармау, пісіру, суыту және шөгілу процесінде 

бұйымды деформациялаудан сақтайтын; 
2) бөлшектердің тығыз қысылуын қамтамасыз ететін (саңылаусыз); 
3) қалдық дәнекерлеу деформациясын өтеу мақсатында бөлшектердің 

алдын ала кері иілуін қамтамасыз ететін (егер бұл технологиялық процесте 
көзделсе); 

4) басқа да күштер (бұйымның ауырлық күші, дәнекерлеу 
құрылғылары, инерциялық күштер). [3] 

Алғашқы екі күшті табу үшін теориялық есеппен (дәнекерлеу 
деформациялары теориясының әдістері бойынша) немесе эксперименттік 
түрде (тәжірибелік немесе бас үлгілерде) қалдық дәнекерлеу 
деформацияларының немесе нақты ауытқулардың нысаны мен өлшемдері 
анықталады. Содан кейін есептеу арқылы осы деформацияларды нөлге 
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дейін азайту үшін қажетті күштер орнатылады. Есептеу кезінде олардың 
қолдану орны мен бағытын ескере отырып, максималды күш-жігерге назар 
аудару керек. 

Қысқыштың қажетті күшін күштердің ұлғаюын, сондай — ақ 
орнатудың, бекітудің тұрақсыздығын, дайындамалардың пішіні мен 
өлшемдерінің ауытқуын, құрылғының тозуын және т.б. қамтамасыз ететін 
қор коэффициентін ескере отырып анықтау керек, қол қысқыштары үшін 
Қор коэффициентін 2-ге, механикаландырылған қысқыштар үшін-1,5-ке 
тең алу ұсынылады. 

Кейбір мысалдарды қарастырыңыз. 
 
Табақ конструкцияларына арналған стендтер. 
Жиекке р есептік күші (1.113-сурет) мынадай формула бойынша 

анықталады 
 
𝑝𝑝 = 𝑃𝑃 (4𝑟𝑟) = 4,5𝑓𝑓𝑓𝑓(𝛿𝛿)/𝑟𝑟)³⁄ ,                                      (1.3) 
 
мұндағы P - әрбір жиектің бірлік ұзындығына қажетті қысым; 
r - дөңгелек булану радиусы; 
f - ауытқу шамасы; 
Е - серпімділік модулі; 
δ - пластинаның қалыңдығы. 
 
Иілу кернеуі өрнектен есептеледі  
𝜎𝜎 = 2,8𝑓𝑓𝑓𝑓𝛿𝛿 𝑟𝑟⁄ 3                                                                        (1.4) 
 
Екі жиекке есептелген үлестік күш Qp = 2P қабылданады. 

 
 

Сурет 1.113. Дөңгелек бұдыр түріндегі табақ илеміның 
деформациясы 

 



121
  
 

дейін азайту үшін қажетті күштер орнатылады. Есептеу кезінде олардың 
қолдану орны мен бағытын ескере отырып, максималды күш-жігерге назар 
аудару керек. 

Қысқыштың қажетті күшін күштердің ұлғаюын, сондай — ақ 
орнатудың, бекітудің тұрақсыздығын, дайындамалардың пішіні мен 
өлшемдерінің ауытқуын, құрылғының тозуын және т.б. қамтамасыз ететін 
қор коэффициентін ескере отырып анықтау керек, қол қысқыштары үшін 
Қор коэффициентін 2-ге, механикаландырылған қысқыштар үшін-1,5-ке 
тең алу ұсынылады. 

Кейбір мысалдарды қарастырыңыз. 
 
Табақ конструкцияларына арналған стендтер. 
Жиекке р есептік күші (1.113-сурет) мынадай формула бойынша 

анықталады 
 
𝑝𝑝 = 𝑃𝑃 (4𝑟𝑟) = 4,5𝑓𝑓𝑓𝑓(𝛿𝛿)/𝑟𝑟)³⁄ ,                                      (1.3) 
 
мұндағы P - әрбір жиектің бірлік ұзындығына қажетті қысым; 
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Сурет 1.114. "Үйшік" түріндегі табақтардың бұрыштық 
деформациясы 

 
Панельдерді жинауға және дәнекерлеуге арналған стендтерінде 

тігістің 1 м ұзындығына Qp = 40 кН (4000 кг) қолданады. Салыстырмалы 
түрде аз бұрыштық деформацияларда және аз қалыңдықта (δ < 5 мм) р 
реактивті күшінің бұрыштық дәнекерлеу деформациясының мөлшеріне 
тәуелділігіне негізделген есептеу әдісі қолданылады (1.114-сурет). 
Есептеудің осы әдісін қолданған кезде кірістілік шегінен аспайтын тігістегі 
кернеуді тексеру керек. Қысым сызығындағы табақтар бұрыштық 
деформация кезінде стендтен бөлінбеуі үшін қысқыштарда күш салу керек  

 
𝑝𝑝 = 𝛿𝛿3𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (4𝑙𝑙2)⁄     (1.5) 
 
 Содан кейін тігіс металындағы иілу кернеуінің кірістілік шегінен 

аспайтындығын тексеріңіз: 
 
𝜎𝜎и = 𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑤𝑤 = 6𝑝𝑝𝑙𝑙 𝛿𝛿2⁄ , яғни σи < σт.   (1.6) 
 
Егер айлабұйымдарда табақтарды қысу алдын ала жинақтау 

қармауыштарын орнатусыз жүргізілсе, онда қысқыштардағы үйкеліс күші 
табақтардың олардың жазықтығындағы температуралық деформациясын 
еңсеру үшін жеткілікті болуы тиіс (жиектердің ажырауына және түйіспеде 
саңылаулардың пайда болуына жол бермеуі тиіс). 

Магниттік стендте табақтың стендке ілінісу күші 
 
 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝µ2 (1.7) 
мұндағы р-табақтың бір шеті бойынша қысылу күші, Н/см ұзындығы;  
µ2-табақтың тірек арқалықпен немесе астармен ілінісу коэффициенті. 
 
Жоғарғы кілттерден (пневмо - немесе гидрожетектен) және төменгі 

тірек арқалығынан немесе плитадан тұратын қысқыш құрылғысы бар 
стендтерде табақтың стендке ілінісу күші болады 
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 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝(µ2 + µ1        (1.8) 
мұндағы µ1 - табақтың кілттермен ілінісу коэффициенті. 
 
Егер есептеу кезінде жиектерді ұстап тұру үшін өте үлкен қысу күші 

қажет болса, қысқыш құрылғылардың қуатын екі жиекті байланыстыратын 
технологиялық шығыс жолақтарының түйісуінің ұштарында ұстап тұруды 
немесе байланыстырушы кронштейндерді орнатуды қамтамасыз ету 
арқылы азайтуға болады.  

Арқалық конструкцияларына арналған стендтер мен 
кондукторлар. Шоқ конструкцияларына арналған қысқыш 
құрылғылардың негізгі жобалық схемалары 1.115 суретте көрсетілген. 

Қысқыштардағы күштер құрастыру кезінде сәулені кері бағытта 
деформациялауға және дәнекерлеу мен салқындату кезінде сәулені 
деформациядан сақтауға жеткілікті болуы керек. Біркелкі бөлінген Q 
жүктемесін (1.115, а сурет) мына формула бойынша анықтауға болады 

 
 𝑞𝑞 = 384𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (5𝐿𝐿4)⁄ =  9,7𝑃𝑃ус 𝑒𝑒 𝐿𝐿2⁄     (1.9) 
 
мұндағы f, L, e - 1.115, а суреттегі белгілер;  
Е, I - қима қаттылығының сипаттамалары; 
Рус-бір тігіспен таврға дәнекерлеу кезінде шөгетін күш  
 

Рус =  1,7𝐷𝐷𝑘𝑘2     (1.10) 
 
сол, екі тігіспен                           
 

𝑃𝑃ус =  1,15х1,7 𝐷𝐷𝑘𝑘2   (1.11) 
 
мұндағы D = 30 000 АВТО дәнекерлеу кезінде, қолмен дәнекерлеу 

кезінде D = 40 000;  
k-бұрыштық тігістің катеті, см. 
 
Бүкіл сәулеге толық жүктеме Q болады: 
 

 𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝐿𝐿 = 9,6 𝑃𝑃ус 𝑒𝑒𝐿𝐿 (1.12) 
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 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝(µ2 + µ1        (1.8) 
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Рус-бір тігіспен таврға дәнекерлеу кезінде шөгетін күш  
 

Рус =  1,7𝐷𝐷𝑘𝑘2     (1.10) 
 
сол, екі тігіспен                           
 

𝑃𝑃ус =  1,15х1,7 𝐷𝐷𝑘𝑘2   (1.11) 
 
мұндағы D = 30 000 АВТО дәнекерлеу кезінде, қолмен дәнекерлеу 

кезінде D = 40 000;  
k-бұрыштық тігістің катеті, см. 
 
Бүкіл сәулеге толық жүктеме Q болады: 
 

 𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝐿𝐿 = 9,6 𝑃𝑃ус 𝑒𝑒𝐿𝐿 (1.12) 
 

  
 

 
 

 
 

а-клавиатуралар қатары түріндегі біркелкі бөлінген жүктемемен 
Б-Арқалық ұзындығының ортасында шоғырланған күшпен; 

в-сәуленің ұзындығы бойымен симметриялы орналасқан екі күш 
 

Сурет 1.115. Дәнекерлеу арқалығының бойлық деформациясы және 
оны құрастыру-дәнекерлеу кондукторында жүктеу схемасы 

 
Қысқа арқалықтарды қысу күшін есептеу (1.115, б, в-сурет). 
1.115, Б сурет бойынша Арқалық үшін 
 
𝑄𝑄1 = 48𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿3⁄ =  6𝑃𝑃ус 𝑒𝑒 𝐿𝐿⁄   (1.13) 
 
1.115-сурет бойынша Арқалық үшін, в 
 
𝑄𝑄2 = 24𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 [𝑐𝑐(3𝐿𝐿2 − 4𝑐𝑐2)]⁄ = 3𝑃𝑃ус 𝑒𝑒𝐿𝐿2 [𝑐𝑐(3𝐿𝐿2 − 4𝑐𝑐2)]⁄  (1.14) 
 
Қос таврлы арқалық үшін қарама – қарсы бағытта иілу-жоғарыда 

келтірілген формулалармен жаңа e эксцентриктілігін және қос таврдың 
бүкіл қимасының инерция моментін ауыстыра отырып анықталады. Содан 
кейін олар екі иілісті (таурус және қос тавр) жинақтайды және осылайша 
өткізгіште пайда болатын күш-жігерді табады. 

Қос таврлы арқалықтарды құрастыру және дәнекерлеу үшін 
кондуктордың ұстап тұратын күшін анықтау.  

Екі тігістегі шөгу күші:  
Рус = 1,15x1,7 𝐷𝐷𝑘𝑘2    (1.15) 
Нақты жүктеме: 
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𝑞𝑞 = 9,6 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒 𝐿𝐿2⁄     (1.16) 
Бүкіл сәулеге жүктеме:  
 𝑄𝑄 =  𝑞𝑞𝐿𝐿   (1.17) 
Ұштардағы тірек реакциялар:  

𝑅𝑅 = 𝑄𝑄 2⁄        (1.18) 
 
Тавр арқалығының қысқыштарындағы күшті анықтау (1.116-сурет). 

Қысқыш құрылғыдағы шоқ белдеуінің көлденең деформациясын 
ортасында бекітілген және ұштарында Р күштері жүктелген екі конустық 
пластинаның иілісі ретінде қарастыруға болады.: 

𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼кр = 2
3 𝑙𝑙𝑙𝑙доп 𝐸𝐸𝐸𝐸⁄                                                   (1.19) 

 
Сурет 1.116 - Арқалық сөресінің бұрыштық деформациясы 

 
Деформацияның нақты мәні критикалықтан аз болғандықтан, 
қысқыштардағы қажетті күш-жігерді анықтау белдіктің шеттерін 

кондуктордың төсегіне бекіту жағдайына байланысты жүзеге асырылады: 
 
 𝑃𝑃 = δ3𝑡𝑡𝑡𝑡α 𝐸𝐸

4𝑙𝑙2    (1.20) 
 

Механикалық қысқыштарды есептеу 
 

Эксцентрлік қысқыштар. Болып табылады және тез әрекет етуіолар 
жаппай және жаппай өндіріс құрылғыларында қолданылады.Құрастыру 
және дәнекерлеу құрылғыларында негізінен қолданыладыдөңгелек 
эксцентриктер. Мұндай қысқыш жасаған Q қысым күші (1.117-сурет) Q= 
(10... 12) Р; мұндағы Р — тұтқаға қолданылатын күш. Егер Р=150 Н болса, 
онда Q = 1500... 1800 Н. 

Өзін-өзі тежеу жағдайынан эксцентриктің негізгі өлшемдері 
анықталады: 

 
𝑄𝑄𝑒𝑒 ≤  𝐹𝐹 (𝐷𝐷2) + 𝐹𝐹1 (𝑑𝑑2)                                                 (1.21) 
 
мұндағы F-түйіспедегі үйкеліс күші камера-бөлшек:  
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Эксцентрлік қысқыштар. Болып табылады және тез әрекет етуіолар 
жаппай және жаппай өндіріс құрылғыларында қолданылады.Құрастыру 
және дәнекерлеу құрылғыларында негізінен қолданыладыдөңгелек 
эксцентриктер. Мұндай қысқыш жасаған Q қысым күші (1.117-сурет) Q= 
(10... 12) Р; мұндағы Р — тұтқаға қолданылатын күш. Егер Р=150 Н болса, 
онда Q = 1500... 1800 Н. 

Өзін-өзі тежеу жағдайынан эксцентриктің негізгі өлшемдері 
анықталады: 

 
𝑄𝑄𝑒𝑒 ≤  𝐹𝐹 (𝐷𝐷2) + 𝐹𝐹1 (𝑑𝑑2)                                                 (1.21) 
 
мұндағы F-түйіспедегі үйкеліс күші камера-бөлшек:  

  
 

F=fQ; F1 - камераның айналу осьіндегі үйкеліс күші: F1=f1Q. 
Содан кейін немесе (1.22) 𝑄𝑄𝑄𝑄 ≤ 𝑓𝑓𝑄𝑄 (𝐷𝐷2) + 𝑓𝑓1𝑄𝑄1 (d2) 𝑄𝑄 ≤ 𝑓𝑓 (𝐷𝐷2) +

𝑓𝑓1 (𝑑𝑑2) 
 
Себебі қосылатын екінші өте аз болса, онда оларға назар аудармай. Φ 

= 0,15 кезінде болат - болат e≤0,075 d жұбы үшін. 

 
 

Сурет 1.117 - Эксцентрлік қысқыштың жобалық схемасы 
 
Бұрандалы қысқыштар. Олар қарапайым конструкцияға ие, құны 

төмен, жұмыста сенімді, қажетті (кейде маңызды) күш-жігерді қамтамасыз 
етеді. Берілген Q күші бойынша бұранда, сомын, корпус және құрылғының 
корпусына қысқышты бекіту элементтері есептеледі (1.118-сурет). 

W тұтқасындағы күш болады (сурет 1.118): 
 
 𝑊𝑊 =  𝑄𝑄𝑄𝑄ср 𝑡𝑡𝑡𝑡 ⁄ (α + φ1) 𝑙𝑙⁄ ,               (1.23) 
 
мұндағы rср — жіптің орташа радиусы, мм; 
l - тұтқаның ұзындығы, мм; 
α - жіп көтеру бұрышы; 
φ1 - бұрандалы жұптағы үйкеліс бұрышы. 
 
Сомындағы жіп бұрылыстарының саны 
 𝑛𝑛 = 𝑄𝑄 [π (dн2–  dвн2)ро 4⁄ ]⁄  (1.24) 
 
мұндағы dн  және - жіптің сыртқы және ішкі диаметрі, см; 
ро-жіп жіптерінің бетіндегі нақты қысым: болат бұранда мен шойын 

сомыны үшін ро =50...60 МПа, Болат сомын үшін ро = 90... 130 МПа. 
Жаңғақтың биіктігі 
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  𝐻𝐻 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚⁄  (1.25) 
мұндағы S - бұранданың қадамы, қараңыз; 
m - жіп кірулерінің саны. 
 Бұранданың сыртқы диаметрі 
 

 𝑑𝑑 нар =  √𝑄𝑄 ∕ (0,5 [𝜎𝜎]р)                                         (1.26) 
 
мұндағы [σ]р - ауыспалы жүктеме кезінде бұрандалы материалдың 

созылуына рұқсат етілген кернеу: [σ]р = 58 ... 98 МПа. 
 

 
 

Сурет 1.118 - Бұрандалы қысқыштың жобалық схемасы 
 
 

Пневматикалық және гидравликалық қыспақтар 
 
Құрастыру және дәнекерлеу өндірісінде пневматикалық жетегі бар 

әртүрлі қысқыш құрылғылар кеңінен қолданылады. Мұндай диск жылдам, 
сенімді және салыстырмалы түрде арзан. Бір жақты және екі жақты әсер 
ететін пневматикалық цилиндрлер мен диафрагмалық пневматикалық 
камералар қолданылады (сурет. 1.118 және сурет. 1.119).Бір жақты әрекет 
ететін пневмоцилиндр штоктағы осьтік күш  
 𝑄𝑄 = π𝐷𝐷²𝑝𝑝η

4 –  𝑄𝑄1  (1.27) 
піспек жағынан ауа беру кезінде екі жақты әрекет ететін 

пневмоцилиндр штогында  
 𝑄𝑄 =  π𝐷𝐷² 𝑝𝑝η 4⁄  (1.28) 

ал өзек жағынан  
 𝑄𝑄 = π(𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑² )𝑝𝑝η 4⁄  (1.29) 

мұндағы D-пневмоцилиндрдің (поршеннің) диаметрі); 
d-піспек өзегінің диаметрі, р-сығылған ауаның қысымы; 
Q1-қайтару серіппесінің қарсылық күші; 
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  𝐻𝐻 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚⁄  (1.25) 
мұндағы S - бұранданың қадамы, қараңыз; 
m - жіп кірулерінің саны. 
 Бұранданың сыртқы диаметрі 
 

 𝑑𝑑 нар =  √𝑄𝑄 ∕ (0,5 [𝜎𝜎]р)                                         (1.26) 
 
мұндағы [σ]р - ауыспалы жүктеме кезінде бұрандалы материалдың 

созылуына рұқсат етілген кернеу: [σ]р = 58 ... 98 МПа. 
 

 
 

Сурет 1.118 - Бұрандалы қысқыштың жобалық схемасы 
 
 

Пневматикалық және гидравликалық қыспақтар 
 
Құрастыру және дәнекерлеу өндірісінде пневматикалық жетегі бар 

әртүрлі қысқыш құрылғылар кеңінен қолданылады. Мұндай диск жылдам, 
сенімді және салыстырмалы түрде арзан. Бір жақты және екі жақты әсер 
ететін пневматикалық цилиндрлер мен диафрагмалық пневматикалық 
камералар қолданылады (сурет. 1.118 және сурет. 1.119).Бір жақты әрекет 
ететін пневмоцилиндр штоктағы осьтік күш  
 𝑄𝑄 = π𝐷𝐷²𝑝𝑝η

4 –  𝑄𝑄1  (1.27) 
піспек жағынан ауа беру кезінде екі жақты әрекет ететін 

пневмоцилиндр штогында  
 𝑄𝑄 =  π𝐷𝐷² 𝑝𝑝η 4⁄  (1.28) 

ал өзек жағынан  
 𝑄𝑄 = π(𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑² )𝑝𝑝η 4⁄  (1.29) 

мұндағы D-пневмоцилиндрдің (поршеннің) диаметрі); 
d-піспек өзегінің диаметрі, р-сығылған ауаның қысымы; 
Q1-қайтару серіппесінің қарсылық күші; 

  
 

η-пневматикалық цилиндрдегі шығындарды ескеретін тиімділік: η = 
0,85 ... 0,90. 

Пневматикалық цилиндрдің диаметрін есептей отырып, алынған мән 
МЕМСТ 15608-81*E, 6540-68 * сәйкес ең үлкеніне дейін дөңгелектенеді 
және қабылданған диаметрге сәйкес өзектегі нақты күш анықталады.  

 
D-пневмоцилиндрдің есептік диаметрі; 

D1-өзек табағының диаметрі; d-өзек диаметрі; 
Сурет 1.118 - Екі жақты поршенді Пневматикалық цилиндр 

 
МЕМСТ 15608-81*Е сәйкес пневматикалық цилиндрлер диаметрі 25 

болады... 400 мм және 1 МПа дейінгі Сығылған ауа қысымына арналған.  
 

 
 

D-диафрагмалық пневмокамераның диаметрі; 
d-өзек табағының диаметрі; d-өзек диаметрі; 

1-шток; 2-диафрагма; а-қайтару серіппесі бар бір жақты әрекет ететін 
камера; б-екі жақты әрекет ететін камера 

 
Сурет 1.119-диафрагмалық пневмокамералар 
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Дәнекерлеу манипулятор есептеу 

Манипулятор дәнекерленген өнімдердің үш параметріне сәйкес 
таңдалады: массасы бойынша G, ауырлық центрінен Н қысқұрылғысының 
тірек жазықтығына дейінгі қашықтық және ауырлық центрінен l айналу 
осьіне дейінгі қашықтық (сурет.1.120). 

Q1 айналу осьіне қатысты момент 
 М1 =  𝐺𝐺𝐺𝐺    (1.30) 

М1доп шпинделінің осьіндегі рұқсат етілген сәт бұйымның 
айналуына қажетті сәттен кем болмауы тиіс 

 М1доп >  𝐺𝐺𝐺𝐺   (1.31) 

Қысқұрылғының тірек жазықтығына қатысты Момент 
 М2 =  GH  (1.32) 

мұндағы Н - бұйымның ауырлық центрінің қысқұрылғының тірек 
жазықтығынан жоғары орналасу биіктігі. 

Өнім тікелей қысқұрылғыға орналастырылған кезде Н бұйымның 
ауырлық центрінің оның тірек жазықтығынан биіктігіне тең болады. Егер 
өнім аралық құрылғы арқылы бекітілсе, онда H шамасында осы 
құрылғының биіктігі ескерілуі керек. 

 
Сурет 1.120-манипулятордың жобалық схемасы 

 

Айналдырғышта орнатылған бұйымдардың дөңгелек тігістерін 
механикаландырылған дәнекерлеу кезіндегі дәнекерлеу жылдамдығы 

 𝑉𝑉св =  60π𝐷𝐷𝐷𝐷 100⁄                                (1.33)  

мұндағы D - дәнекерлеу орнындағы бұйымның диаметрі, мм;  
n -шпиндельдің айналу жиілігі, мин-1. 
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Дәнекерлеу манипулятор есептеу 

Манипулятор дәнекерленген өнімдердің үш параметріне сәйкес 
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Q1 айналу осьіне қатысты момент 
 М1 =  𝐺𝐺𝐺𝐺    (1.30) 

М1доп шпинделінің осьіндегі рұқсат етілген сәт бұйымның 
айналуына қажетті сәттен кем болмауы тиіс 

 М1доп >  𝐺𝐺𝐺𝐺   (1.31) 

Қысқұрылғының тірек жазықтығына қатысты Момент 
 М2 =  GH  (1.32) 

мұндағы Н - бұйымның ауырлық центрінің қысқұрылғының тірек 
жазықтығынан жоғары орналасу биіктігі. 

Өнім тікелей қысқұрылғыға орналастырылған кезде Н бұйымның 
ауырлық центрінің оның тірек жазықтығынан биіктігіне тең болады. Егер 
өнім аралық құрылғы арқылы бекітілсе, онда H шамасында осы 
құрылғының биіктігі ескерілуі керек. 

 
Сурет 1.120-манипулятордың жобалық схемасы 

 

Айналдырғышта орнатылған бұйымдардың дөңгелек тігістерін 
механикаландырылған дәнекерлеу кезіндегі дәнекерлеу жылдамдығы 

 𝑉𝑉св =  60π𝐷𝐷𝐷𝐷 100⁄                                (1.33)  

мұндағы D - дәнекерлеу орнындағы бұйымның диаметрі, мм;  
n -шпиндельдің айналу жиілігі, мин-1. 

  
 

Өнімдерді бекіту манипулятордың қысқұрылғыға бұрандалармен 
тікелей жүзеге асырылады, олардың бастары қысқұрылғының Т - тәрізді 
ойықтарына және бекіту тақталарының тесіктеріне немесе қысқұрылғыға 
орнатылған өздігінен жүретін камералы картридждерге енгізіледі. Кейбір 
жағдайларда қысқұрылғыға бекітілген аралық құрастыру және дәнекерлеу 
құрылғысын жобалау қажет. 

 
1-жетекті тіреу; 2-жетекті емес жылжымалы тіреу; 

3-Бекіту құрылғысы; 4-бұйым; 5-қысқыш; 
6-рельсті қармау; ЦТ-айналатын массалар ауырлық орталығы Q; р-

эксцентриситет  
 

Сурет 1.121. Eкі тіректі Көмкергіш 
 
Екі тіректі көмкергіштерді жобалау кезінде, әдетте, алдыңғы және 

артқы стандартты тіректер қолданылады. Стандартты алдыңғы және артқы 
тіректерді жалғайтын тірек жақтауын, бекіту немесе құрастыру 
құрылғыларын жобалау әрқашан жеке жүзеге асырылады. Жетек электр 
қозғалтқышының қуаты мына формула бойынша анықталады 
 
        𝑁𝑁дв =  7355Мпр 𝑛𝑛 71620η⁄ ,                                                   (1.34) 

мұндағы n - өнімнің айналу жиілігі; 
η-электр қозғалтқышынан өнімге дейінгі барлық беріліс 

байланыстарының тиімділігі; 
Мпр — Мпр =M1 + M2 тең ең үлкен момент;  
M1-цапфаларда сырғу үйкелісі сәті:  

 𝑀𝑀1 =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄    (1.35) 
мұнда f-сырғу үйкелісінің коэффициенті; r-цапфаның радиусы;  
M1-статикалық теңгерімсіздікті жеңу сәті:  

            𝑀𝑀2 =  𝑄𝑄𝑄𝑄    (1.36) 
мұндағы ρ - эксцентриктілік. 
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Роликті стендтерді есептеу 

Роликті стендтер цилиндрлік және сфералық бұйымдарды дәнекерлеу 
және шеру жылдамдығымен айналдыруға арналған. Олар дәнекерлеу, 
дәнекерлеу, әрлеу, сапаны бақылау және дәнекерленген бұйымдарды сынау 
үшін қолданылады. Роликті стендте шеңберлердің, бөліктердің және т.б. 
сақиналы және бойлық тігістерін дайындауға болады. Типтік роликті стенд 
рамадан, жетек және бос роликтер жиынтығынан, жетектен, муфталары бар 
жетек біліктерінен және басқару шкафынан тұрады. Көбінесе стандартты 
роликтер мен электр жетектерінен стендтер салу керек. 

 
 

Сурет 1.122. Роликті стенд тіректерінің есептік сызбасы 
 
Дәнекерлеу роликті стендтеріне арналған типтік ролик жұптардың, 

секциялар мен электр жетектерінің негізгі параметрлері мен өлшемдері 
нормативтік құжаттамада келтірілген. Бір тірекке нақты радиалды жүктеме 
Q. 

                              Q = G (n cosα r⁄⁄ )                                   (1.37) 

Жетек электр қозғалтқышының қуаты берілген сәтте анықталады 

             Мпр =  (G cosα⁄ )f1(R r⁄ + 1),                            (1.38) 

мұндағы G - өнімнің массасы; f1 - жылжымалы үйкеліс коэффициенті. 

Стационарлық жұмыс орнын жоспарлау (1.123-сурет) онда құрал-
саймандардан, сондай-ақ дәнекерлеу жабдығынан басқа, металл 
конструкциясын құрайтын құрал-саймандарға, бөлшектер мен құрастыру 
бірліктеріне арналған қойма орындарын, дайын бұйымдардың қойма 
орнын, ұйымдастыру жабдығын, жүк көтергіш және көлік құралдарын 
орналастыруды көздейді. Олардың кеңістіктік байланысы құрастыру және 
дәнекерлеу өндірісін жобалаудың заманауи стандарттарының талаптарына 
сәйкес жасалуы керек. [3] 
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Роликті стендтерді есептеу 

Роликті стендтер цилиндрлік және сфералық бұйымдарды дәнекерлеу 
және шеру жылдамдығымен айналдыруға арналған. Олар дәнекерлеу, 
дәнекерлеу, әрлеу, сапаны бақылау және дәнекерленген бұйымдарды сынау 
үшін қолданылады. Роликті стендте шеңберлердің, бөліктердің және т.б. 
сақиналы және бойлық тігістерін дайындауға болады. Типтік роликті стенд 
рамадан, жетек және бос роликтер жиынтығынан, жетектен, муфталары бар 
жетек біліктерінен және басқару шкафынан тұрады. Көбінесе стандартты 
роликтер мен электр жетектерінен стендтер салу керек. 

 
 

Сурет 1.122. Роликті стенд тіректерінің есептік сызбасы 
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бірліктеріне арналған қойма орындарын, дайын бұйымдардың қойма 
орнын, ұйымдастыру жабдығын, жүк көтергіш және көлік құралдарын 
орналастыруды көздейді. Олардың кеңістіктік байланысы құрастыру және 
дәнекерлеу өндірісін жобалаудың заманауи стандарттарының талаптарына 
сәйкес жасалуы керек. [3] 
 

  
 

 
 

1-дайындамасы бар жәшік; 2, 7-құрастыру-дәнекерлеу құрылғылары; 
3-кіріктірілген желдеткіші бар экран; 4-консолі бар жартылай 

автомат; 
5-консольді-бұрылмалы кран; 6-бұрылмалы орындық; 

8-екі позициялы айналмалы үстел 
 

Сурет 1.123. Жабдықтың орналасу схемасы слесарь-құрастырушы 
және электр дәнекерлеушінің жұмыс орнында 

 
1.4 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
1. Дәнекерлеу деп аталады?                                               
2. Қысқыштар механикаландыру дәрежесіне қалай бөлінеді? 
3. Орнату кезінде құрастыру үшін қандай құрылғылар қолданылады?   
4. Бөлшектерді айналдыру, жылжыту, қысу жетегінің энергия көзі 

бойынша құрылғылар қалай бөлінеді? 
5. Құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларында қандай қысқыштар 

жиі қолданылады, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері?  
6. Дәнекерлеу өндірісінде қолданылатын құрылғыларға қойылатын 

талаптар қандай? 
7. Құрылғыларда қандай орнату элементтері қолданылады? 
8. Дәнекерлеу жылдамдығымен өнімдерді айналдыру үшін қандай 

механизмдер қолданылады? 
9. Марш жылдамдығымен өнімдерді бұру және еңкейту үшін қандай 

механизмдер қолданылады? 
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1.5. Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау әдістері 

1.5.1. Дәнекерлеу ақаулары және олардың пайда болу себептері 

Өнімнің сапасы - белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыратын 
оның қасиеттерінің жиынтығы. Дәнекерленген қосылыстар үшін сапа 
көрсеткіштері беріктік, ақаулардың болмауы, түзетулер саны және т. б. [7] 

Өнім сапасын бақылау-бұл сапа көрсеткіштерінің белгіленген 
талаптарға сәйкестігін тексеру. Сапа менеджменті термині бақылаудан 
технологияға кері байланыс арқылы және өндірістің барлық кезеңдерінде 
оған белсенді әсер ету арқылы қажетті сапа деңгейін қамтамасыз етуді 
білдіреді. 

Ақаулық терминін өнімнің нормативтік құжаттамада белгіленген 
талаптарға сәйкес келмеуі ретінде анықтауға болады.  

Іс жүзінде ақаулар туралы неғұрлым кең ұғым кең таралған, себебі 
кемшіліктер рұқсат етілмеген және қолайсыз. Дәнекерлеуге арналған 
бұйымдарды дайындау мен құрастырудың ақаулары және дәнекерлеу 
ақаулары бар. Дайындау мен құрастырудағы ақаулар көбінесе дәнекерлеу 
ақауларының пайда болуына әкелетінін есте ұстаған жөн, сондықтан 
дәнекерлеуге арналған бұйымдарды дайындауды мұқият бақылау керек. 
Дайындау мен құрастырудың ең тән ақаулары: V -, U және Х-тәрізді 
өңдеумен дәнекерлеу кезінде тігістердегі жиектердің көлбеу бұрышы 
дұрыс емес; жиектердің ұзындығы бойымен біркелкі емес түсу немесе 
олардың арасындағы алшақтықтың тұрақсыздығы; түйісетін 
жазықтықтардың сәйкес келмеуі; жиектердегі стратификация және ластану. 

Технологиялық процестің әрбір операциясында сапаны бақылау 
орындалады. Ішкі ақауларды (капиллярлық, магниттік, ультрадыбыстық, 
радиациялық) анықтауға мүмкіндік беретін визуалды-өлшеу әдісі және 
физикалық бақылау әдістері қолданылады. Дәнекерленген қосылыстардағы 
ең қауіпті және қолайсыз ақаулар: жарықтар, сынықтар, кесу. 

Қатты тығыз тігістер үшін тері тесігі, қож қосындыларының 
жиналуына жол берілмейді, тігістердің пайда болу ақаулары онша қауіпті 
емес, бұл тігістердің пайда болуын нашарлатады, кернеулердің 
шоғырлануын тудырады және одан әрі құрастыруды күрделендіреді, 
мысалы, түйнек, тігістің біркелкі емес ені, сынықтар, кесектер, ағындар, 
өрескел қабыршақтар. Барлық жағдайларда жартылай фабрикаттарды, 
құрастыруды, дәнекерлеуді және әрлеу жұмыстарын көзбен бақылау 
бірінші кезектегі міндет болып табылады. 

Ақаулар технологияның бұзылуының салдары болғандықтан, оны 
мұқият сақтау қажет, оның ішінде дәнекерлеу режимдері, негізгі және 
дәнекерлеу материалдарын дайындау, жабдықтың жарамдылығы және 
оның жұмыс сипаттамаларының тұрақтылығы, персоналдың біліктілігі, 
Осы жағдайларда жұмыс істеу ыңғайлылығы, негізгі және қосалқы 
операцияларды механикаландыру. 
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1.5. Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау әдістері 
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өңдеумен дәнекерлеу кезінде тігістердегі жиектердің көлбеу бұрышы 
дұрыс емес; жиектердің ұзындығы бойымен біркелкі емес түсу немесе 
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жазықтықтардың сәйкес келмеуі; жиектердегі стратификация және ластану. 
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жиналуына жол берілмейді, тігістердің пайда болу ақаулары онша қауіпті 
емес, бұл тігістердің пайда болуын нашарлатады, кернеулердің 
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өрескел қабыршақтар. Барлық жағдайларда жартылай фабрикаттарды, 
құрастыруды, дәнекерлеуді және әрлеу жұмыстарын көзбен бақылау 
бірінші кезектегі міндет болып табылады. 

Ақаулар технологияның бұзылуының салдары болғандықтан, оны 
мұқият сақтау қажет, оның ішінде дәнекерлеу режимдері, негізгі және 
дәнекерлеу материалдарын дайындау, жабдықтың жарамдылығы және 
оның жұмыс сипаттамаларының тұрақтылығы, персоналдың біліктілігі, 
Осы жағдайларда жұмыс істеу ыңғайлылығы, негізгі және қосалқы 
операцияларды механикаландыру. 

  
 

Ағу (балқымау) – құю материалы негізгі металмен немесе дәнекерлеу 
кезінде алдыңғы өтумен (өту жолдары арасындағы ағу) тиісті түрде 
балқымайтын жай-күй. Доға негізгі металды жеткілікті түрде ерітпейді 
және осылайша дәнекерлеу доғасы аймағында аздап балқытылған металл 
негізгі материалға ілініссіз ағып кетеді (сурет. 1.124). 

 

Сурет 1.124. Радиографиялық қабықшадағы ағындардың бейнесі 
 
Тері тесігі - бұл қатайтатын металдағы газды алу нәтижесі. 

Суреттерде тері тесігі әр түрлі болады, бірақ көбінесе қара дөңгелек 
нүктелер немесе дақтар ретінде көрінеді, олар бір немесе кластерлермен 
немесе қатарлармен белгіленуі мүмкін (сурет. 1.125). Кейде кеуектілік 
сопақша болуы мүмкін немесе құйрық түрінде ұсынылуы мүмкін. Бұл 
металл әлі сұйық күйде болған кезде газ булануға тырысқанда пайда 
болады. Барлық кеуекті орындар металлдағы Бос орындар болып табылады 
және радиографиялық суретте қоршаған аймаққа қарағанда тығыздығы 
жоғары болады.  
 

 
 

Сурет 1.125. Радиографиялық қабықшадағы жеке кеуектердің бейнесі 
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Тері тесігінің жиналуы қож түзетін жабыны бар дымқыл 
электродтарды қолданудан туындайды. Қыздыру кезінде ылғал газға 
айналады және дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу металында болады. Тері 
тесігінің жиналуы суреттегі қарапайым кеуектілік сияқты көрінеді, бірақ 
бір-бірінің қасында топтастырылған (сурет. 1.126).  

 
Сурет 1.126. Радиографиялық қабықшадағы кеуектердің жиналу 

бейнесі 
 
Қож қосындылары - дәнекерленген металға немесе дәнекерлеу 

түйіспесі мен негізгі металл арасындағы металл емес қатты материалдар. 
Суретте тігістің ішінде немесе дәнекерленген жерлердің бүкіл ұзындығы 
бойында қара біркелкі емес асимметриялық пішін көрсетілген, бұл тігісте 
қождың қалдықтары бар екенін көрсетеді (сурет. 1.127). 

 

 
 

Сурет 1.127. Қож қосындыларының бейнесі радиографиялық 
қабықшада 

 
Пісірілмеген металл түйіспеге енбеген кезде пайда болады және 

біртектіліктің барлық бұзылыстарының ішіндегі ең жарамсыздығы болып 
табылады. Шала пісірілім - бұл жарықтар пайда болатын кернеу 
концентрациясы. Радиографиялық суретте бөлшектердің жиектеріне 
параллель қара сызықтар көрсетілген (сурет. 1.128, 1.129). 
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Тері тесігінің жиналуы қож түзетін жабыны бар дымқыл 
электродтарды қолданудан туындайды. Қыздыру кезінде ылғал газға 
айналады және дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу металында болады. Тері 
тесігінің жиналуы суреттегі қарапайым кеуектілік сияқты көрінеді, бірақ 
бір-бірінің қасында топтастырылған (сурет. 1.126).  

 
Сурет 1.126. Радиографиялық қабықшадағы кеуектердің жиналу 

бейнесі 
 
Қож қосындылары - дәнекерленген металға немесе дәнекерлеу 

түйіспесі мен негізгі металл арасындағы металл емес қатты материалдар. 
Суретте тігістің ішінде немесе дәнекерленген жерлердің бүкіл ұзындығы 
бойында қара біркелкі емес асимметриялық пішін көрсетілген, бұл тігісте 
қождың қалдықтары бар екенін көрсетеді (сурет. 1.127). 

 

 
 

Сурет 1.127. Қож қосындыларының бейнесі радиографиялық 
қабықшада 

 
Пісірілмеген металл түйіспеге енбеген кезде пайда болады және 

біртектіліктің барлық бұзылыстарының ішіндегі ең жарамсыздығы болып 
табылады. Шала пісірілім - бұл жарықтар пайда болатын кернеу 
концентрациясы. Радиографиялық суретте бөлшектердің жиектеріне 
параллель қара сызықтар көрсетілген (сурет. 1.128, 1.129). 

  
 

 
 

Сурет 1.128 - Тігістің түбіріндегі өтпелердің бейнесі радиографиялық 
қабықшада 

 

 
 

Сурет 1.129. Радиографиялық үлдірдегі жиектер бойынша 
өтпейтіндердің бейнесі 

 
Сыртқы кесу - бұл тігістің жанындағы негізгі металдағы тар ойық. 

Радиографиялық суретте дәнекерлеудің сыртқы жиегіндегі қараңғы 
тұрақты емес сызық пайда болады. 

 

 
Сурет 1.130. Радиографиялық қабықшадағы кесінділердің бейнесі 
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Жарықтарды радиографияда олар қалыңдығын өзгертетін бағытта, 
яғни рентгенге параллель дамыған кезде ғана анықтауға болады. Жарықтар 
қатайған және көбінесе өте әлсіз тегіс емес сызықтарға ұқсайды. Жарықтар 
кейде қосындылардағы немесе кеуектіліктегі "құйрықтар" сияқты көрінуі 
мүмкін. 

 
Сурет 1.131. Радиографиялық қабықшадағы жарықтардың бейнесі 

 
Ыстық жарықтар қара сыныққа ие және дәнекерлеу кезінде 

кристалдану процесінде пайда болады. Дәнекерлеу ваннасында зиянды 
қоспалар болған кезде пайда болады (күкірт, фосфор, мышьяк).  Суық 
жарықтардың себебі-негізгі металл мен тігістің тез салқындауы кезінде 
қатайтатын құрылымдар, сонымен қатар тігісте сутектің болуы.              

 
Вольфрам қосындылары. Вольфрам-инертті газбен дәнекерлеу 

кезінде электродта қолданылатын сынғыш және тығыз материал. 
Дәнекерлеу процедураларын дұрыс қолданбаған кезде вольфрам тігіс 
ішінде болуы мүмкін. Радиографияға келетін болсақ, вольфрам алюминий 
мен болатқа қарағанда тығыз, сондықтан ол радиографиялық суретте нақты 
анықталған контуры бар жеңіл бөлікке ұқсайды.   
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Жарықтарды радиографияда олар қалыңдығын өзгертетін бағытта, 
яғни рентгенге параллель дамыған кезде ғана анықтауға болады. Жарықтар 
қатайған және көбінесе өте әлсіз тегіс емес сызықтарға ұқсайды. Жарықтар 
кейде қосындылардағы немесе кеуектіліктегі "құйрықтар" сияқты көрінуі 
мүмкін. 

 
Сурет 1.131. Радиографиялық қабықшадағы жарықтардың бейнесі 

 
Ыстық жарықтар қара сыныққа ие және дәнекерлеу кезінде 

кристалдану процесінде пайда болады. Дәнекерлеу ваннасында зиянды 
қоспалар болған кезде пайда болады (күкірт, фосфор, мышьяк).  Суық 
жарықтардың себебі-негізгі металл мен тігістің тез салқындауы кезінде 
қатайтатын құрылымдар, сонымен қатар тігісте сутектің болуы.              

 
Вольфрам қосындылары. Вольфрам-инертті газбен дәнекерлеу 

кезінде электродта қолданылатын сынғыш және тығыз материал. 
Дәнекерлеу процедураларын дұрыс қолданбаған кезде вольфрам тігіс 
ішінде болуы мүмкін. Радиографияға келетін болсақ, вольфрам алюминий 
мен болатқа қарағанда тығыз, сондықтан ол радиографиялық суретте нақты 
анықталған контуры бар жеңіл бөлікке ұқсайды.   

  
 

 

Сурет 1.132 - Дәнекерлеу ақаулары 
 
1.5.2. Дәнекерлеу өндірісіндегі сапаны бақылаудың негізгі әдістері 
Өнімдердегі ақаулар жойғыш және бұзбайтын сынақтар кезінде 

анықталады. Бұзушы сынақтар куәгер үлгілерінде, үлгілерде немесе 
бұйымдардың заттай үлгілерінде жүргізіледі. Мұндай көрсеткіштер сапа 
сипаттамаларын сандық түрде анықтауға мүмкіндік береді, мысалы, 
өнімдердің беріктігі, олардың беріктігі, коррозияға төзімділігі және т. б. 

Бұзбайтын сынақтар өнімдердегі ақаулардың болуын оларды бұзбай 
анықтауға мүмкіндік береді және олардың пайдалану сипаттамаларын 
жанама сипаттайды. Бұзбайтын тестілеу әдістері сапаны зерттеуде орын 
алатын әртүрлі физикалық құбылыстарға негізделген: энергияның өтуі 
және берілуі немесе заттың бақылау объектісі арқылы өтуі — сондықтан 
мұндай әдістер көбінесе физикалық деп аталады. [7] 
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Бақылаудың түрлері мен әдістерін ажыратыңыз. Сынақтардың 
(бақылаудың) түрі белгілі бір белгі бойынша бақылаудың класстамалық 
топталуы деп аталады. Бақылау әдісі белгілі бір принциптер мен бақылау 
құралдарын қолдану ережелері деп аталады, ал Бақылау әдісі осы 
принциптерді практикада қолданудың белгілі бір реттілігі туралы 
ақпаратты қамтуы мүмкін. 

Бұзбайтын бақылаудың 10 түрі бар:  
 көзбен өлшеу (оптикалық); 
 акустикалық; 
 капиллярлық; 
 магниттік; 
 радиациялық; 
 радиотолқынды; 
 жылу; 
 ағып кету; 
 электрлік; 
 электромагниттік (құйынды). 
Бақылау құралдары, орындаушылар және бақыланатын объектілер-

элементтері бақыланатын өнімдерге арналған нормативтік-техникалық 
құжаттамада белгіленген ережелерге сәйкес өзара әрекеттесетін бақылау 
жүйесі. Мұндай жүйе үш кезеңнен тұрады: алдын-ала, операциялық 
(технологиялық) және қабылдауды бақылау. 

Алдын ала бақылау орындаушылардың біліктілігін, бақылау 
жабдығының, аппаратураның және құрылғылардың, қолданылатын 
материалдардың жай-күйін тексеруді қамтиды. 

Пооперациялық бақылау бұйымды немесе оның элементтерін 
технологиялық процесті жүргізуге дайындау сапасын, сондай-ақ оны 
орындау тәртібінің дұрыстығын тексеруді көздейді. Мұндай бақылау 
технологиялық процесті бұзылған жағдайда уақтылы түзетуге және 
өнімдердегі ақаулы жерлерді тез түзетуге мүмкіндік береді. 

Қабылдау бақылауы бұйымдарды дайындаудың технологиялық 
процесін аяқтайды, оларды екі топқа бөледі: жарамды және жарамсыз 
(ақаулы); қабылдау бақылауы тұтас немесе іріктемелі болады. 

Деструктивті сынақтар әдетте куәгерлік үлгілерде: модельдерде және 
көбінесе өнімдердің өзінде ("тұрақты" буындарда) жүргізіледі. Куәгерлер 
үлгілері дәнекерленген қосылыстармен бірдей материалдан және бірдей 
технологиямен дәнекерленген. Деструктивті сынақтар, әдетте, 
қосылыстардың беріктігін, сапасын немесе сенімділігін тікелей 
сипаттайтын сандық деректерді алуға мүмкіндік береді. Егер үлгілерді 
дәнекерлеу зертханалық жағдайда жүргізілсе, онда бұл сынақтар өндірістік 
ақауларсыз орындалған үлгілердің сапасын көрсетеді. Әдетте тігістің 
қосылыстары мен металын механикалық сынау созылу, иілу, тегістеу және 
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Бақылаудың түрлері мен әдістерін ажыратыңыз. Сынақтардың 
(бақылаудың) түрі белгілі бір белгі бойынша бақылаудың класстамалық 
топталуы деп аталады. Бақылау әдісі белгілі бір принциптер мен бақылау 
құралдарын қолдану ережелері деп аталады, ал Бақылау әдісі осы 
принциптерді практикада қолданудың белгілі бір реттілігі туралы 
ақпаратты қамтуы мүмкін. 

Бұзбайтын бақылаудың 10 түрі бар:  
 көзбен өлшеу (оптикалық); 
 акустикалық; 
 капиллярлық; 
 магниттік; 
 радиациялық; 
 радиотолқынды; 
 жылу; 
 ағып кету; 
 электрлік; 
 электромагниттік (құйынды). 
Бақылау құралдары, орындаушылар және бақыланатын объектілер-

элементтері бақыланатын өнімдерге арналған нормативтік-техникалық 
құжаттамада белгіленген ережелерге сәйкес өзара әрекеттесетін бақылау 
жүйесі. Мұндай жүйе үш кезеңнен тұрады: алдын-ала, операциялық 
(технологиялық) және қабылдауды бақылау. 

Алдын ала бақылау орындаушылардың біліктілігін, бақылау 
жабдығының, аппаратураның және құрылғылардың, қолданылатын 
материалдардың жай-күйін тексеруді қамтиды. 

Пооперациялық бақылау бұйымды немесе оның элементтерін 
технологиялық процесті жүргізуге дайындау сапасын, сондай-ақ оны 
орындау тәртібінің дұрыстығын тексеруді көздейді. Мұндай бақылау 
технологиялық процесті бұзылған жағдайда уақтылы түзетуге және 
өнімдердегі ақаулы жерлерді тез түзетуге мүмкіндік береді. 

Қабылдау бақылауы бұйымдарды дайындаудың технологиялық 
процесін аяқтайды, оларды екі топқа бөледі: жарамды және жарамсыз 
(ақаулы); қабылдау бақылауы тұтас немесе іріктемелі болады. 

Деструктивті сынақтар әдетте куәгерлік үлгілерде: модельдерде және 
көбінесе өнімдердің өзінде ("тұрақты" буындарда) жүргізіледі. Куәгерлер 
үлгілері дәнекерленген қосылыстармен бірдей материалдан және бірдей 
технологиямен дәнекерленген. Деструктивті сынақтар, әдетте, 
қосылыстардың беріктігін, сапасын немесе сенімділігін тікелей 
сипаттайтын сандық деректерді алуға мүмкіндік береді. Егер үлгілерді 
дәнекерлеу зертханалық жағдайда жүргізілсе, онда бұл сынақтар өндірістік 
ақауларсыз орындалған үлгілердің сапасын көрсетеді. Әдетте тігістің 
қосылыстары мен металын механикалық сынау созылу, иілу, тегістеу және 

  
 

т.б. жүктеме сипаты статикалық, динамикалық және шаршау сынақтарын 
ажыратады. 

Әдетте өнімнің өзінде жүзеге асырылатын бұзылмайтын сынақтар 
кезінде қосылыстың сапасын, беріктігін немесе сенімділігін жанама түрде 
сипаттайтын белгілі бір физикалық қасиеттер бағаланады. Бұл қасиеттер 
ақаулардың болуымен және олардың өнім материалындағы энергияның 
берілуіне немесе заттың қозғалысына әсерімен байланысты. 

 
Радиациялық бақылау 

Радиациялық бақылау иондаушы сәулелерді пайдалана отырып, 
материалдардың, бұйымдардың және дәнекерленген қосылыстардың 
сапасын айқындау әдісі болып табылады. Бақылау жүйесі (сурет. 1.133) 1 
иондаушы сәулелену көзін, 2 бақылау объектісін және 3 тіркеу 
құрылғысын (детекторды) қамтиды. 

Иондаушы сәуле деп аталады, оның затпен өзара әрекеттесуі осы 
затта әртүрлі белгілердің иондарының пайда болуына әкеледі. Фотонды 
иондаушы сәуле электромагниттік, ал корпускулалық сәуле-нөлден басқа 
массасы бар бөлшектердің сәулеленуі (электрондар, протондар, 
нейтрондар және т.б.). 

 
1-сәулелену көзі; 2-бақылау объектісі (дәнекерленген қосылыс); 
3-сәулелену детекторы; Е-сәулелену энергиясы; 8-материалдың 

қалыңдығы; 
I0, Iδ — сәйкесінше құлаған және өткен сәулеленудің қарқындылығы; 

∆δ-ақаудың сипаттамалық мөлшері; F-фокустық қашықтық 

Сурет 1.133. Радиациялық бақылаудың құрылымдық элементтері 
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Иондаушы сәуле зат арқылы өткен кезде оның әлсіреуі (сіңуі 
және шашырауы) жүреді. Әлсіреу дәрежесі бақыланатын материалдың 
δ қалыңдығына және ρ тығыздығына, сондай-ақ Е энергиясы мен I 
сәулелену қарқындылығына байланысты. 

I, Вт / м2 сәулеленудің қарқындылығы белгілі бір сәулелену 
кезеңіндегі иондаушы сәулелену кванттарының энергия ағынының осы 
уақытқа қатынасы деп аталады. Сәулелену қарқындылығы сәулелену 
көзінен қашықтықтың квадратына кері пропорционал төмендейді. 

Өнім материалында негізгі материалдан тығыздығы бойынша 
ерекшеленетін ∆δ көлеміндегі ішкі ауытқулардың болуы иондаушы 
сәулелену детекторларымен тіркелген сәуле сәулесінің Е және I0 
мәндерінің күрт өзгеруіне әкеледі. 

Бақылау кезінде анықталған ең аз ішкі ақау мөлшері wа6c = ∆δ min 
бақылау сезімталдығын анықтайды. Көбінесе сезімталдық материалдың 
қалыңдығына минималды анықталған ақаулардың мөлшеріне байланысты 
wотн = ∆δmin / δ түрінде бағаланады . Бұл сезімталдық пайызбен 
көрсетіледі. 

Иондаушы сәулеленудің бақылау үшін жарамдылығын анықтайтын 
негізгі қасиеті Е сәулелену энергиясымен анықталатын жеткілікті ену 
қабілеті болып табылады. 

Иондаушы сәулелену детекторлары бақыланатын материалдан өткен 
Iδ сәулеленудің қарқындылығын бағалайды. Радиациялық бақылау әдістері 
иондаушы сәулелену дет 

Радиациялық бақылаудың келесі әдістері бөлінеді: радиография, 
радиоскопия және радиометрия. 

Радиография кезінде бақыланатын объектінің бейнесі фотосезімтал 
детекторларда (рентген қабықшаларында) бекітіледі. Детектордың сандық 
көрсеткіші-қабықшаның қараю тығыздығы. Бақылау кезінде бақылау 
объектісінің ішкі құрылымының" статикалық " бейнесі алынады. Бұл әдіс 
әртүрлі пішіндегі және кез-келген мөлшердегі өнімдерді 2% дейін 
сезімталдықпен бақылауға мүмкіндік береді. Радиография далалық, 
монтаждық, стапельдік және зертханалық жағдайларда қолданылады. 

Детекторлармен радиоскопия кезінде бақыланатын объектінің 
бейнесі бейнебақылау құрылғыларында (экрандарда) байқалады, 
детектордың сандық көрсеткіші экранның жарықтығы болып табылады. 
Радиоскопия бақылау объектісінің ішкі құрылымының көрінетін 
"динамикалық" бейнесін алуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс қалыңдығы 20 
мм-ге дейін болаттан немесе қалыңдығы 50 мм-ге дейін жеңіл 
қорытпалардан жасалған бұйымдарды бақылауға мүмкіндік береді. 
Радиоскопияның сезімталдығы-2... 4 %. Бұл әдіс өнімді әртүрлі 
бұрыштарда қарастырумен үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. 
Нәтижелерді талдау бақылау процесінде жүзеге асырылады. 

Радиометрия кезінде бақыланатын объект туралы электрлік 
сигналдар түрінде алынған ақпарат тіркеледі және өңделеді. Детектордың 
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Иондаушы сәуле зат арқылы өткен кезде оның әлсіреуі (сіңуі 
және шашырауы) жүреді. Әлсіреу дәрежесі бақыланатын материалдың 
δ қалыңдығына және ρ тығыздығына, сондай-ақ Е энергиясы мен I 
сәулелену қарқындылығына байланысты. 

I, Вт / м2 сәулеленудің қарқындылығы белгілі бір сәулелену 
кезеңіндегі иондаушы сәулелену кванттарының энергия ағынының осы 
уақытқа қатынасы деп аталады. Сәулелену қарқындылығы сәулелену 
көзінен қашықтықтың квадратына кері пропорционал төмендейді. 

Өнім материалында негізгі материалдан тығыздығы бойынша 
ерекшеленетін ∆δ көлеміндегі ішкі ауытқулардың болуы иондаушы 
сәулелену детекторларымен тіркелген сәуле сәулесінің Е және I0 
мәндерінің күрт өзгеруіне әкеледі. 

Бақылау кезінде анықталған ең аз ішкі ақау мөлшері wа6c = ∆δ min 
бақылау сезімталдығын анықтайды. Көбінесе сезімталдық материалдың 
қалыңдығына минималды анықталған ақаулардың мөлшеріне байланысты 
wотн = ∆δmin / δ түрінде бағаланады . Бұл сезімталдық пайызбен 
көрсетіледі. 

Иондаушы сәулеленудің бақылау үшін жарамдылығын анықтайтын 
негізгі қасиеті Е сәулелену энергиясымен анықталатын жеткілікті ену 
қабілеті болып табылады. 

Иондаушы сәулелену детекторлары бақыланатын материалдан өткен 
Iδ сәулеленудің қарқындылығын бағалайды. Радиациялық бақылау әдістері 
иондаушы сәулелену дет 

Радиациялық бақылаудың келесі әдістері бөлінеді: радиография, 
радиоскопия және радиометрия. 

Радиография кезінде бақыланатын объектінің бейнесі фотосезімтал 
детекторларда (рентген қабықшаларында) бекітіледі. Детектордың сандық 
көрсеткіші-қабықшаның қараю тығыздығы. Бақылау кезінде бақылау 
объектісінің ішкі құрылымының" статикалық " бейнесі алынады. Бұл әдіс 
әртүрлі пішіндегі және кез-келген мөлшердегі өнімдерді 2% дейін 
сезімталдықпен бақылауға мүмкіндік береді. Радиография далалық, 
монтаждық, стапельдік және зертханалық жағдайларда қолданылады. 

Детекторлармен радиоскопия кезінде бақыланатын объектінің 
бейнесі бейнебақылау құрылғыларында (экрандарда) байқалады, 
детектордың сандық көрсеткіші экранның жарықтығы болып табылады. 
Радиоскопия бақылау объектісінің ішкі құрылымының көрінетін 
"динамикалық" бейнесін алуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс қалыңдығы 20 
мм-ге дейін болаттан немесе қалыңдығы 50 мм-ге дейін жеңіл 
қорытпалардан жасалған бұйымдарды бақылауға мүмкіндік береді. 
Радиоскопияның сезімталдығы-2... 4 %. Бұл әдіс өнімді әртүрлі 
бұрыштарда қарастырумен үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. 
Нәтижелерді талдау бақылау процесінде жүзеге асырылады. 

Радиометрия кезінде бақыланатын объект туралы электрлік 
сигналдар түрінде алынған ақпарат тіркеледі және өңделеді. Детектордың 

  
 

сандық көрсеткіштері сигналдардың мәні, олардың ұзақтығы немесе саны 
болып табылады. Бұл әдіс өнімді өндірудің технологиялық процесіне кері 
байланысты жүзеге асыра отырып, бақылау процесін автоматтандырудың 
үлкен мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Бақылау сезімталдығы 
радиографияның сезімталдығына сәйкес келеді. 

Газдарды иондау қасиеті бойынша осылай аталатын иондаушы 
сәулелену табиғаты бойынша электромагниттік болып табылады. Мұндай 
сәулеленудің ену қабілеті олардың толқын ұзындығына байланысты Е 
энергиясымен анықталады.Толқын ұзындығы неғұрлым қысқа болса, 
сәулелену энергиясы соғұрлым жоғары болады және сәулеленудің ену 
қабілеті жоғарырақ болады. 

Электромагниттік сәулеленудің кейбір түрлерінде келесі толқын 
ұзындығы X, м: 

• көрінетін жарық (4... 7) * 10-7; 
• ультракүлгін жарық 6 * 10-9...4 * 10-7; 
• рентген сәулелері 6 * (10-9... 10-13); гамма сәулелері ( γ-

сәулелер) 10-16... 10-11; 
• ғарыштық сәулелер 10-16-дан аз. 
Тербелістердің табиғи жиілігі v, сондықтан сәулеленудің толқын 

ұзындығы λ кеңістікте жарық жылдамдығымен таралатын сәулеленудің 
белгілі бір түрінің қасиеттерін анықтайды: λ = c / v. 

Рентген және гамма сәулелері иондаушы сәулеленудің әртүрлі 
көздерінің көмегімен алынады. 

Рентген сәулелерінің көздері. Рентген сәулесінің негізгі көздері 
рентген түтіктері болып табылады (сурет. 1.134). Түтік-екі электродты 
вакуумдық құрылғы. Шыны ыдыста катод 1 және анод 5 орналасқан. R 
рентген сәулесінің пайда болуы фокустық құрылғы 2 электронды сәуленің 
4 түтігін анодтың 6 мақсатты материалымен тежеген кезде пайда болады. 
Катод 3 электр тогының вольфрам жіптері арқылы ағып кетуіне 
байланысты термоэлектрондық эмиссияны қамтамасыз етеді. Түтікте 7 
анодты салқындату құрылғысы бар. Анод мыс немесе оның 
қорытпаларынан жасалған. Анодтың мақсатты материалдары вольфрам 
сияқты отқа төзімді материалдар болып табылады. 

Электрондардың жылдамдығы Максвелл Заңына сәйкес 
бөлінетіндіктен, әртүрлі кинетикалық энергиясы бар салыстырмалы түрде 
"баяу" электрондар да, "жылдам" электрондар да нысанаға түседі 

 
 𝐸𝐸 =  𝑒𝑒 𝑈𝑈 ,   (1.32) 

мұндағы е-электронның заряды, е = 1,602 *10-19 Кл; U-анодты 
кернеу, В. 

 
Сәулелену мақсатты материалмен әрекеттескен кезде тежегіш және 

сипаттамалық сәулелену пайда болады. Бұл радиацияның Молибден 
анодына арналған спектрі суретте көрсетілген. 1.134. 
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1-катод; 2-фокустайтын құрылғы; 3-жіп; 4-электрондар; 5-анод; 6-

нысана; 7-салқындату жүйесі; R-рентген сәулесі 
 

Сурет 1.134 - Рентген түтігінің схемасы 
 
Үздіксіз (үздіксіз) I спектрімен тежеуді зерттеу нысана материалы 

атомдарының сыртқы орбиталарында орналасқан электрондарға ұшатын 
электрондардың энергиясын беру арқылы әртүрлі энергиялардың 
электрондарын тежеу нәтижесінде пайда болады. Электрондардың тежелуі 
нысана материалының қалыңдығында біртіндеп жүреді, сондықтан түтік 
шығаратын рентген сәулесінің спектрінде әртүрлі энергия мәні бар 
кванттар болады. 

 

 
1-тежегіш сәулелену; 2-сипаттамалық сәулелену; 

λ min-рентген сәулесінің минималды толқын ұзындығы 
 

Сурет 1.135 - Оентген сәулесінің спектрі Молибден аноды үшін 



143
  
 

 

 
1-катод; 2-фокустайтын құрылғы; 3-жіп; 4-электрондар; 5-анод; 6-

нысана; 7-салқындату жүйесі; R-рентген сәулесі 
 

Сурет 1.134 - Рентген түтігінің схемасы 
 
Үздіксіз (үздіксіз) I спектрімен тежеуді зерттеу нысана материалы 

атомдарының сыртқы орбиталарында орналасқан электрондарға ұшатын 
электрондардың энергиясын беру арқылы әртүрлі энергиялардың 
электрондарын тежеу нәтижесінде пайда болады. Электрондардың тежелуі 
нысана материалының қалыңдығында біртіндеп жүреді, сондықтан түтік 
шығаратын рентген сәулесінің спектрінде әртүрлі энергия мәні бар 
кванттар болады. 

 

 
1-тежегіш сәулелену; 2-сипаттамалық сәулелену; 

λ min-рентген сәулесінің минималды толқын ұзындығы 
 

Сурет 1.135 - Оентген сәулесінің спектрі Молибден аноды үшін 

  
 

Сызықтық спектрлі 2-ге тән сәулелену үлкен кинетикалық энергиясы 
бар "жылдам" электрондар атомның ішкі орбиталарында орналасқан 
мақсатты материалдың электрондарымен әрекеттесіп, электрондарды 
ядродан алыс орбиталарға айналдыруға мәжбүр етіп, оларға энергиясын 
берген кезде ғана пайда болады. Электрондардың бір орбитадан екіншісіне, 
мысалы Z орбитасынан K орбитасына лезде ауысуы бар. Орбитадағы 
электрондардың саны атомдардың кванттық сандарына қатаң сәйкес 
келетіндіктен, электрондардың бұрынғы орбиталарға кері ауысуы пайда 
болады, бұл L және K — EC және EL деңгейлері арасындағы энергия 
айырмашылығына сәйкес келетін жиіліктегі тән рентген сәулесінің пайда 
болуымен бірге жүреді: 
 

 𝛥𝛥Е =  𝐸𝐸𝐾𝐾 −  𝐸𝐸𝐿𝐿.  (1.33) 
Әрбір химиялық элемент атомдардың орбиталарында 

электрондардың белгілі бір байланыс энергиясына ие болғандықтан, әр зат 
толығымен анықталған сызықтық спектрге сәйкес келеді. 

Радиациялық бақылау тежегіш сәулеленуімен жүзеге асырылады, 
сипаттамалық сәулелену іс жүзінде болмаған кезде түтіктің жұмыс 
режимін таңдайды. 

Электрондардың тежелуі кезінде Е электрондарының кинетикалық 
энергиясының рентген сәулесінің максималды энергиясына толық ауысуы 
минималды толқын ұзындығында λ min жүреді. 

Сіз мынаны жаза аласыз                                                         
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  ℎ 𝑣𝑣𝑜𝑜  =  ℎ𝑐𝑐 / 𝜆𝜆 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,                      ,(1.3) 

 
мұндағы h - Планк тұрақтысы, h = 6,625 * 10-34 Дж/с. 

 
Жоғарыда келтірілген арақатынастан анод кернеуінің 

жоғарылауымен сәулеленудің толқын ұзындығы төмендейтінін көруге 
болады, бұл оның спектрлік құрамының өзгеруіне және үздіксіз сәулелену 
спектрінің қарқындылығының жоғарылауына әкеледі.Катодтың қыздыру 
тогының өзгеруі сәулеленудің спектрлік құрамын өзгертпейді, бірақ түтікте 
ұшатын электрондар санының өзгеруіне және нәтижесінде сәулелену 
қарқындылығының өзгеруіне әкеледі. 

Рентген түтіктері үшін тиімділік үдеткіш кернеуге байланысты және 
1 құрайды...2%; ұшатын электрондардың қалған энергиясы жылуға 
айналады, сондықтан рентген түтіктерінің анодтары сумен немесе маймен 
қарқынды салқындатуды қамтамасыз ететін мыс қорытпаларынан 
жасалады. 
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Сурет 1.136. Рентген сәулесінің қарқындылығының анод кернеуіне 
(А) және рентген түтігіндегі токқа (б) тәуелділігі 

 
Рентген түтіктерінің техникалық қасиеттері оның белсенді бөлігінің 

пішіні мен өлшемдерімен (түтіктің фокустық нүктесі), сондай-ақ сәуле 
шоғыры ерітіндісінің бұрышымен (коллимация бұрышымен) анықталады. 

Фокустық нүкте (F) - сәулелену көзі ретінде қызмет ететін мақсатты 
айнадағы аймақ. Тиімді фокустық нүкте-бұл түтіктің нақты фокустық 
нүктесінің сәулеленудің жұмыс сәулесінің шығу бағытына проекциясы 
(сурет. 1.137). 

Қазіргі рентген түтіктері сызықты (жақтарының өлшемі 1,25-тен 
аспайтын тікбұрышты) немесе дөңгелек (эллиптикалық) тиімді фокустық 
нүктеге ие. Фокустық нүктенің мөлшеріне байланысты келесі рентген 
түтіктері бөлінеді: стандартты (F>0,4 мм), мини-фокустық (F = 0,1 ...0,4 
мм) және микрофокусты (f < 0,1 мм). Ақаулардың кескінінің 
айқындылығын барынша арттыру үшін фокустық нүктенің минималды 
өлшемдері болуы керек. Рентген аппараттарында келесі рентген түтіктері 
қолданылады: 

• екі электродты бір немесе биполярлы; 
• жылжымалы қуыс немесе айналмалы, импульсті және жоғары 

вольтты мамандандырылған. 
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1-тиімді фокустық нүкте; 2-терезе; 3-анод айнасы; 
4-нақты фокустық нүкте; 5-анод 

 
Сурет 1.137 - Рентген түтігінің оптикалық сипаттамалары 

 
Рентген аппараттарында келесі рентген түтіктері қолданылады: 
- екі электродты бір немесе биполярлы; 
- жылжымалы қуыс немесе айналмалы, импульсті және жоғары 

вольтты мамандандырылған.  
Кішкентай қалыңдықтағы өнімдерді көрсетуге арналған портативті 

импульстік рентген түтіктері арнайы конструкцияға ие (сурет. 1.138), онда 
анод вольфрамнан жасалған ине, ал катод металл тор түрінде болады. 
 

1-анод; 2-басқарушы электрод; 3-катод; 
4-рентген сәулесі 

 
Сурет 1.138 - Импульсті рентген түтігінің электродтарының 

конструкциясы 
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Сурет 1.139. Импульсті рентген түтігінің қоректену схемасы 

 
Рентген аппараттары жіктеледі: 
• жұмыс принципі бойынша - тұрақты жүктеме және 

импульсті; 
• моноблоктар мен кабельдік аппараттарға арналған; 
• қолдану тәсілі — стационарлық, жылжымалы және 

тасымалданатын; 
• сәулелену жұмыстық шоғының шығу бұрышы — 

бағытталған шығу және панорамалық. 
Аппараттар - рентген түтігі мен трансформатор бір блокта (блок-

трансформаторда) орнатылған моноблоктар бағытталған сәулелену 
шоғырымен фронтальды жарқырауға, сондай-ақ сақиналы сәулелену 
шоғырымен панорамалық жарқырауға арналған. 

Генераторлық құрылғыдан, рентген түтігінен және басқару пультінен 
тұратын кабельдік құрылғылар алдыңғы және панорамалық 
жарықтандыруға арналған. Аппаратты электрмен қоректендіру көп қабатты 
жоғары вольтты кабельдердің көмегімен қамтамасыз етіледі. 

Тұрақты жүктемесі бар өнеркәсіптік рентген аппараттары кернеу 
бойынша төмен (100 кВ дейін) және жоғары (100) құрылғыларға 
жіктеледі...300 кВ) кернеу. Аппараттардың негізгі параметрлері: 

 түтіктегі номиналды кернеу; 
 номиналды кернеудегі рентген түтігінің орташа тогы; 
 түтіктегі кернеуді реттеу диапазоны; 
 тиімді фокустық нүктенің мөлшері; 
 экспозициялық дозаның қуаты; 
 экспозиция уақытын реттеу диапазоны; 
 аппарат жұмысының номиналды режимдегі ұзақтығы; 
 қуатты тұтыну; 
 рентген сәулесінің жалпы өлшемдері мен массасы. 

Импульстік рентген аппараттарында арнайы Рентген түтіктері 
қолданылады (сурет. 1.140) конустық анод және анод осьіне қатысты 
шоғырланған тесіктері бар екі дискілі катод түрінде жасалған. Мұндай 
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түтіктер суық катодты түтіктер деп аталады. Импульстік құрылғылар тез 
ағып кететін процестерді радиациялық бақылауда, магистральдық 
құбырлардың дәнекерленген қосылыстарын дефектоскопияда, монтаж 
жағдайындағы бақылауда және т.б. қолданылады, разрядтың ұзақтығы 
бірнеше наносекундты құрайды, нәтижесінде импульстегі ток жүздеген 
және мыңдаған амперді құрайды. 
 

 
 

1-рентген түтігі; 2-индуктивтілік; 3-шыны; 4-разрядтаушы; 
5-корпус; 6-импульстік трансформатор; 7-жоғары вольтты қосқыш; 

8-май Кеңейткіш; R-рентген сәулесі 
 

Сурет 1.140. Импульсті рентген аппараты құрылғысының сызбасы 
 
Жоғары энергиялардың үздіксіз спектрімен тежеуіш рентген сәулесін 

алу үшін (1...100 МэВ) электронды үдеткіштерді қолданады. Олар үлкен 
қалыңдықтағы өнімдерді бақылау үшін қолданылады (жүздеген 
миллиметр). Электрондардың қозғалыс траекториясының формасы 
сызықтық үдеткіштер мен циклді ажыратады. Сызықтық үдеткіштерде 
электрондардың үдеуі қозғалыстың тік сызықты траекторияларында, ал 
циклдік үдеткіштерде — дөңгелек жолдарда қамтамасыз етіледі. Үдеу 
принципі бойынша, яғни үдеткіш электр өрісінің табиғаты бойынша 
үдеткіштер жоғары вольтты, индукциялық және резонанстық болып 
бөлінеді. Сызықтық үдеткіш (сурет. 1.141, а) цилиндр бетінде орналасқан 
фокустаушы электромагниті 2 бар вакуумдық цилиндрлік үдеткіш камера 
түрінде жасалған. Камерада талап етілетін сирету 5 вакуумдық сорғымен 
қамтамасыз етіледі.Жоғары жиілікті 1 генераторы толқын толқынында 
жұмыс істейтін электромагниттік толқынның пайда болуын қамтамасыз 
етеді, оның электр өрісі толқынның осьі бойымен бағытталған. 4 
электронды зеңбірекпен енгізілген электрондар жұмыс істейтін 
электромагниттік толқынның электр өрісіне түсіп, тездетіледі. Сонымен 
қатар, әр 30 см жолдан өткен кезде электрондар 1 МэВ энергия алады. 
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Содан кейін жеделдетілген электрондар 7-ші нысанаға түседі, онда тежегіш 
рентген сәулесі пайда болады. 

Бетатрон - циклдік индукциялық үдеткіш және жасалған (сурет. 
1.141, б) электромагнит полюстерінің арасында орналасқан вакуумдық 
тороидальды үдеткіш камера түрінде. Электрондық зеңбірек 
электрондарды үдеткіш камераға енгізеді, онда олар айнымалы магнит 
өрісі тудыратын құйынды электр өрісімен жеделдетіледі. Бетатрондарда 
электрондар дөңгелек орбиталарда қозғалады. Ұзындығы 1 м дөңгелек 
орбитада бір толық айналымда электрондар 15 энергия алады...20эв. Үдеу 
циклінің соңында электрондар тежегіш рентген сәулесі пайда болатын 
нысанаға түседі. 

Микротрон - бұл циклдік резонанстық үдеткіш және орындалған 
(сурет. 1.141, в) фокустаушы электромагниті бар вакуумдық цилиндрлік 
үдеткіш камера түрінде. Жоғары жиілікті генератор sonotrode 8 
резонаторына түсетін электрондарды енгізеді.Магнит өрісінің әсерінен 
камераға түскен электрондар дөңгелек орбитада қозғала бастайды, 
резонатордың үдеткіш электр өрісі аймағына түскен сайын үдеуді сезінеді. 
Әрбір үдеу кезінде электрондардың қозғалыс орбитасының радиусы 
артады; үдеу циклінің соңында электрондар тежегіш рентген сәулесі пайда 
болатын нысанаға түседі. 

 
 

б 
 

 
в 

а-сызықтық; б-бетатрон; в-микротрон; 1-генератор; 2-электромагнит; 3-
камера; 4-электронды зеңбірек;5-вакуумдық сорғы; 6 - толқынды сорғы; 7 - 

нысана; 8-резонатор; R-рентген сәулесі 
Сурет 1.141 - Электронды үдеткіштердің схемалары 
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Содан кейін жеделдетілген электрондар 7-ші нысанаға түседі, онда тежегіш 
рентген сәулесі пайда болады. 

Бетатрон - циклдік индукциялық үдеткіш және жасалған (сурет. 
1.141, б) электромагнит полюстерінің арасында орналасқан вакуумдық 
тороидальды үдеткіш камера түрінде. Электрондық зеңбірек 
электрондарды үдеткіш камераға енгізеді, онда олар айнымалы магнит 
өрісі тудыратын құйынды электр өрісімен жеделдетіледі. Бетатрондарда 
электрондар дөңгелек орбиталарда қозғалады. Ұзындығы 1 м дөңгелек 
орбитада бір толық айналымда электрондар 15 энергия алады...20эв. Үдеу 
циклінің соңында электрондар тежегіш рентген сәулесі пайда болатын 
нысанаға түседі. 

Микротрон - бұл циклдік резонанстық үдеткіш және орындалған 
(сурет. 1.141, в) фокустаушы электромагниті бар вакуумдық цилиндрлік 
үдеткіш камера түрінде. Жоғары жиілікті генератор sonotrode 8 
резонаторына түсетін электрондарды енгізеді.Магнит өрісінің әсерінен 
камераға түскен электрондар дөңгелек орбитада қозғала бастайды, 
резонатордың үдеткіш электр өрісі аймағына түскен сайын үдеуді сезінеді. 
Әрбір үдеу кезінде электрондардың қозғалыс орбитасының радиусы 
артады; үдеу циклінің соңында электрондар тежегіш рентген сәулесі пайда 
болатын нысанаға түседі. 

 
 

б 
 

 
в 

а-сызықтық; б-бетатрон; в-микротрон; 1-генератор; 2-электромагнит; 3-
камера; 4-электронды зеңбірек;5-вакуумдық сорғы; 6 - толқынды сорғы; 7 - 

нысана; 8-резонатор; R-рентген сәулесі 
Сурет 1.141 - Электронды үдеткіштердің схемалары 

 

  
 

Гамма-сәулелену көздері. Гамма-сәулелену радионуклидтердің 
табиғи радиоактивті ыдырауы нәтижесінде пайда болады. 

Радионуклидтердің белсенділігі бар. Q радионуклидінің белсенділігі 
ыдыраған an атомдарының санының ыдырау жүретін at уақыт аралығына 
қатынасына тең шама деп аталады: 

 𝑄𝑄 =  𝛥𝛥𝛥𝛥 /𝛥𝛥𝛥𝛥. (1.37) 
СИ бірліктері жүйесіндегі радионуклидтердің белсенділігін 

беккерельмен (Бк) өлшейді: 1 Бк = 1 ыдырау/с. 
Белсенділігі 1 Бк-ге тең М, кг радионуклидтің массасын өрнек 

бойынша есептеуге болады 
 М  = 2,41 ∗  10 − 27 𝐴𝐴 𝑇𝑇1/2, (1.38) 
мұндағы А-радионуклидтің массалық саны; T1/2 — жартылай 

шығарылу кезеңі, c. 
Радиоактивті ыдырау кезінде гамма-кванттармен қатар зарядталған 

альфа немесе бета-бөлшектер пайда болады. Альфа бөлшектері-2ne оң 
зарядталған гелий ядролары.Заттағы альфа бөлшектерінің бос жүрісінің 
ұзындығы аз. Атап айтқанда, қалыңдығы 1 мм алюминий қабаты альфа 
бөлшектерін толығымен сіңіреді.  

Бета бөлшектер теріс зарядталған бөлшектер болып табылады және 
электрондар болып табылады. Бета бөлшектерінің ену қабілеті жоғары. 
Оларды толық сіңіру үшін қалыңдығы 1 Болат қабаты жеткілікті ...2 мм 
немесе алюминий 3...5 мм. 

 
1.1-кесте - өнеркәсіптік радионуклидтердің сәулелену энергиясы 

және жартылай шығарылу кезеңдері [7] 
 
Радионуклид Ei, МэВ ЕСЖ, МэВ T 1/2 

Тулий 170Тм 0,084 (3)* 0,084 129 тәулік 

Селен 75Se 0,136(61) 0,265(71) 
0,400 (16) 

0,226 127 тәулік 

Иридий 1921ж 0,296 (26,6) 0,316(81,8) 
0,468 (56,5) 0,604(11) 

0,38 75 тәулік 

Цезий 137cs 0,661 (82,5) 0,661 30 жыл 

Кобальт 60Со 1,17(99,9) 1,33(100) 1,25 5,3 жыл 
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Ескерту. Жақшада сәулелену спектріндегі негізгі энергияның үлесі, 
% көрсетілген. 

 
а    б     в 

а, б - пісірілген; в-оралған; 
1-Сыртқы ампула; 2-қақпақ; 3-Белсенді бөлік; 

4-ішкі ампула; 5-Ішкі қақпақ 
Сурет 1.142. Гамма-сәулелену көздерінің конструкциялары 

 
Сәулелену көздері бір немесе екі ампулаға орналастырылады, содан 

кейін олар мөрленеді. Қос ампулалар үлкен белсенділік көздері немесе 
көздері үшін қолданылады, олардың белсенді бөлігі сусымалы материалдар 
түрінде жасалады. Ампулалардың конструкциясы 1.142 суретте 
көрсетілген. 

Иондаушы сәулелену көрсеткіштерінің негізгі өлшем бірліктері 1.2-
кестеде келтірілген. 

 
1.2-кесте - Иондаушы сәулелену көрсеткіштерінің өлшем бірліктері 

Көрсеткіші 
 
 

Обозна- 
бойы 

Өлшем бірліктері Өлшем бірліктері 
арасындағы қатынас 
 
 

СИ Практикалық 
жүйе 

Энергия Е Дж. эрг, эВ 1 эрг=10-7 Дж 
1 эВ=1,6 * 10-19 Дж 

Радионуклидт
ің белсенділігі 

Q Бк Ки 1 Ки = 3,7 * 1010Дж 

Экспозиция 
дозасы 

X Кл / кг Р (рентген) 1 Р = 2,58 * 10-4 Кл/кг 

МЭД Р А / кг Р / с 1 Р/с =2,58*104 а / кг 

Сәулелену 
қарқындылығ
ы 

I Вт / м2 Эрг / (см2 * с) 1 эрг / (см2 * с) = 10-3 
Вт / м2 
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Ескерту. Жақшада сәулелену спектріндегі негізгі энергияның үлесі, 
% көрсетілген. 

 
а    б     в 

а, б - пісірілген; в-оралған; 
1-Сыртқы ампула; 2-қақпақ; 3-Белсенді бөлік; 

4-ішкі ампула; 5-Ішкі қақпақ 
Сурет 1.142. Гамма-сәулелену көздерінің конструкциялары 

 
Сәулелену көздері бір немесе екі ампулаға орналастырылады, содан 

кейін олар мөрленеді. Қос ампулалар үлкен белсенділік көздері немесе 
көздері үшін қолданылады, олардың белсенді бөлігі сусымалы материалдар 
түрінде жасалады. Ампулалардың конструкциясы 1.142 суретте 
көрсетілген. 

Иондаушы сәулелену көрсеткіштерінің негізгі өлшем бірліктері 1.2-
кестеде келтірілген. 

 
1.2-кесте - Иондаушы сәулелену көрсеткіштерінің өлшем бірліктері 

Көрсеткіші 
 
 

Обозна- 
бойы 

Өлшем бірліктері Өлшем бірліктері 
арасындағы қатынас 
 
 

СИ Практикалық 
жүйе 

Энергия Е Дж. эрг, эВ 1 эрг=10-7 Дж 
1 эВ=1,6 * 10-19 Дж 

Радионуклидт
ің белсенділігі 

Q Бк Ки 1 Ки = 3,7 * 1010Дж 

Экспозиция 
дозасы 

X Кл / кг Р (рентген) 1 Р = 2,58 * 10-4 Кл/кг 

МЭД Р А / кг Р / с 1 Р/с =2,58*104 а / кг 

Сәулелену 
қарқындылығ
ы 

I Вт / м2 Эрг / (см2 * с) 1 эрг / (см2 * с) = 10-3 
Вт / м2 

  
 

Гамма-дефектоскоптар. Сәулелену көзі гамма-дефектоскоптың 
негізгі элементі болып табылады. Гамма-дефектоскоп қорғаныс блогы бар 
радиациялық бастан және басқару жүйесінен, сондай-ақ сәуле шығару және 
сәулелер шоғын бақылау объектісіне бағыттау туралы сигнал беру 
жүйесінен тұрады. 

 
1.3-кесте - Перспективалы өнеркәсіптік радионуклидтердің сәулелену 

энергиясы және жартылай шығарылу кезеңдері [7] 
 
Радионуклид Е, МэВ Т 1/2 

Americium 241Am 0,02... 0,07 470 жыл 
Самария 145sm 0,06 340 тәулік 

Иттербиум l69Yb 0,06...0,31 32 тәулік 

Гадолиний 153Gd 0,07...0,10 242 тәулік 

Еуропа 152154 
және 

0,12... 1,4 12,7 жыл 

Марганец 54Мп 0,8 291 тәулік 

 
Өнеркәсіптік радиографияда қолданылатын радиациялық детектор-

бұл рентген қабықшасы.Рентген қабықшасының құрылымы 1.143 суретте 
көрсетілген. Целлюлоза триацетатының 1-ші субстратына екі жағынан 2 
желатинді қабат, ал оған иондаушы сәулеленуге сезімтал күміс галогенді 
кристалдары бар 3 эмульсия қабаты қолданылады. Үстіне жұқа қорғаныс 
қабаты 4 қолданылады. 
 

 
 

1-субстрат; 2-желатинді қабат; 
3-эмульсия қабаты; 4-қорғаныш қабаты 

 
Сурет 1.143 - Рентген қабықшасының құрылымы. 
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Кесте 1.4 - Кассеталарды зарядтау әдістері 

Зарядтау әдісі Кассетада қабықшалардың болуы 
бір екі 

Экрандар жоқ 
  

Арматураланған металл 
экрандармен   
Флуоресцентті экрандармен 
күшейту   
Металл және флуоресцентті 
экрандармен   

 
 - радиографиялық қабықша; 
 - металл экранды күшейту; 
 - флуоресцентті күшейтетін экран. 

 
Сәулелену көзін таңдау. Иондаушы сәулелену көздерін қолдану 

салалары 1.5-кестеде келтірілген. 
 
1.5 – кесте - Иондаушы сәулелену көздерін қолдану салалары 

 
       Қалыңдығы, мм материалдар үшін      Сәулелену көздері 

Fe Ti А1 Mg 
Радион
уклид 

U, кВ 
рентген 

аппараттары 

Е, МэВ 
Үдеткі
штері 

4 дейін 
1...20 
3...50 
5...80 

10... 120 
30...200 

8-ге дейін 
2...40 
6...80 

10... 120 
20... 150 
60...300 

50-ге дейін 
3...70 

20... 150 
40...250 
50...300 
200...500 

80-ге дейін 
10... 200 
40...350 
70...450 

100... 500 
300... 700 

- 
Тм 
Se 
Ir 
Cs 
Со 

10...80 
60... 140 
90... 180 
140...400 

180... 1000 
250... 1000 

- 
- 
- 
- 

3...6 
6... 15 
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Кесте 1.4 - Кассеталарды зарядтау әдістері 

Зарядтау әдісі Кассетада қабықшалардың болуы 
бір екі 

Экрандар жоқ 
  

Арматураланған металл 
экрандармен   
Флуоресцентті экрандармен 
күшейту   
Металл және флуоресцентті 
экрандармен   

 
 - радиографиялық қабықша; 
 - металл экранды күшейту; 
 - флуоресцентті күшейтетін экран. 

 
Сәулелену көзін таңдау. Иондаушы сәулелену көздерін қолдану 

салалары 1.5-кестеде келтірілген. 
 
1.5 – кесте - Иондаушы сәулелену көздерін қолдану салалары 

 
       Қалыңдығы, мм материалдар үшін      Сәулелену көздері 

Fe Ti А1 Mg 
Радион
уклид 

U, кВ 
рентген 

аппараттары 

Е, МэВ 
Үдеткі
штері 

4 дейін 
1...20 
3...50 
5...80 

10... 120 
30...200 

8-ге дейін 
2...40 
6...80 

10... 120 
20... 150 
60...300 

50-ге дейін 
3...70 

20... 150 
40...250 
50...300 
200...500 

80-ге дейін 
10... 200 
40...350 
70...450 

100... 500 
300... 700 

- 
Тм 
Se 
Ir 
Cs 
Со 

10...80 
60... 140 
90... 180 
140...400 

180... 1000 
250... 1000 

- 
- 
- 
- 

3...6 
6... 15 

 
 

  
 

 
1-сәулелену көзі; 2-бақыланатын учаске; 3-кассета 

Сурет 1.144. Дәнекерленген қосылыстарды бақылау схемалары [7] 
 
Радиоскопия (радиациялық инсым арқанкопия) негізделген:  
• бұйымдарды иондаушы (рентген) сәулемен сәулелеуде; 
• объектінің жасырын радиациялық бейнесін жарық-көлеңке 

немесе электрондық кескінге түрлендіру; 
• бұл суреттерді тікелей операторға немесе оптикалық немесе 

теледидарлық жүйелерді пайдаланып, экрандарда визуалды талдау үшін 
қашықтықтан күшейту және беру (сурет. 1.146). 

Флюороскопиялық экрандар (ФЭ), сцинтилляциялық кристалдар 
(СК), радиациялық (рентгендік) электрондық-оптикалық түрлендіргіштер 
(РЭОП), электрондық-оптикалық жарықтылық күшейткіштері (ЭОУ) және 
рентгенвидикондар (РВ) иондаушы сәулелену детекторлары болып 
табылады. Флюороскопиялық экран. ФЭ әрекет ету принципі иондаушы 
сәулеленудің әсерінен (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 негізіндегі 
люминофорлардың люминесценциясына негізделген. [7] 
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Рентгеновидикон (сурет. 1.147) - бұл таратқыш теледидар түтігі, 
оның соңында катод, басқарушы электрод және алғашқы анодтан тұратын 
электронды прожектор орнатылады. 

 

 
  

а, б-бір қабырға арқылы; в, г — екі қабырға арқылы; д — 
панорамалық сәулелендіру кезінде; е, ж-көзді объект ішінде орналастыру 

кезінде; 1-сәулелену көзі; 2-бақыланатын учаске; 3-қабықшасы бар кассета 
 

Сурет 1.145 - Қуыс айналу денелері мен құбырлардың радиография 
схемалары 

 
Флюороскопиялық экран. ФЭ әрекет ету принципі иондаушы 

сәулеленудің әсерінен (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 негізіндегі 
люминофорлардың люминесценциясына негізделген. [7] 

Рентгеновидикон (сурет. 1.147) - бұл таратқыш теледидар түтігі, 
оның соңында катод, басқарушы электрод және алғашқы анодтан тұратын 
электронды прожектор орнатылады. 
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оның соңында катод, басқарушы электрод және алғашқы анодтан тұратын 
электронды прожектор орнатылады. 
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панорамалық сәулелендіру кезінде; е, ж-көзді объект ішінде орналастыру 
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Сурет 1.145 - Қуыс айналу денелері мен құбырлардың радиография 
схемалары 

 
Флюороскопиялық экран. ФЭ әрекет ету принципі иондаушы 

сәулеленудің әсерінен (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 негізіндегі 
люминофорлардың люминесценциясына негізделген. [7] 

Рентгеновидикон (сурет. 1.147) - бұл таратқыш теледидар түтігі, 
оның соңында катод, басқарушы электрод және алғашқы анодтан тұратын 
электронды прожектор орнатылады. 
 

  
 

 
 

1-сәулелену көзі; 2-радиациялық электронды-оптикалық 
түрлендіргіш; 3-линзалар; 4-теледидар түтігі; 

5-бейнебақылау құрылғысы; 6-люминофор; 7-фотокатод; 
R-рентген сәулесі 

 
Сурет 1.146 - Сурет жарықтығын күшейткіштің құрылымдық 

схемасы радиациялық электрондық-оптикалық түрлендіргішпен 
 

 
 

1-планшайба; 2-Ұсақ құрылымды тор; 3-бірінші анод; 
4-басқарушы электрод; 5-катод; 6-екінші анод; 7-нысана; 

8-сигналдық пластина; 9-бақыланатын объект; 
R-рентген сәулесі 

 
Сурет 1.147 - Рентгендік құрылғы 

 
Радиоскопияда телевизиялық жүйелерді қолдану бейненің 

жарықтығы мен контрастын күшейтуге, оның ауқымын өзгертуге және 
қызмет көрсетуші персоналдың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. 

Бұрын қаралған радиоскопиялық түрлендіргіштер (СК, РЭОП, РВ) 
рентген-телевизиялық дефектоскоптардың (инсым арқанкоптардың) 
құрамына кіреді. 
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1-фокустау жүйесі; 2-рентген түтігі; 3-электрондар шоғы; 4-анод; 5-
коллиматор; 6-саңылаулы диафрагмалар; 7-бұйым; 8-көлік құрылғысы; 9-

детектор; 10-сигналдарды өңдеу блогы; 11-басқару блогы 
Сурет 1.148 - Инсым арқанкоптың функционалдық схемасы 

 
Инсым арқанкоп (сурет. 1.148) фокустау жүйесі бар рентген түтігінен 

тұрады. Түтік бақылау нысанын жолды сканерлеуді және анод бойымен бір 
жолды электронды сәулені сканерлеуді қамтамасыз етеді. Конвейердің 
көмегімен түтіктің алдында өнімді жылжыту кезінде объектіні көп сілтілі 
коллиматор мен саңылау диафрагмасынан пайда болатын тар сәулемен 
бақылау жүзеге асырылады. Нысанның бейнесі рэп детекторында 
қалыптасады, содан кейін ол сигналдарды өңдеудің электронды блогында 
түрлендіріледі. 

Бұйымдарды радиометриялық бақылау (радиометрия) кейіннен 
энергия ағынының тығыздығын немесе өткен сәулеленудің спектрлік 
құрамын оларға пропорционалды электр сигналына түрлендіре отырып, 
бұйымдарды иондаушы сәулелермен жарқыратуға негізделген. 

Радиометриялық дефектоскопия кезінде (сурет. 1.149) 
коллимирленген иондаушы сәулелену шоғы бақыланатын объектінің беті 
бойынша әртүрлі бағыттарда сканерлейді. Детектормен тіркелген және 
электр сигналына айналған сәуле күшейткіш арқылы тіркеуші құрылғыға 
түседі (миллиамперметр, импульстік есептегіш, осциллограф, өзін-өзі 
жазатын потенциометр және т.б.). Ақаулар болған кезде тіркеуші құрылғы 
сәулелену қарқындылығының жоғарылауын белгілейді. 
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1-фокустау жүйесі; 2-рентген түтігі; 3-электрондар шоғы; 4-анод; 5-
коллиматор; 6-саңылаулы диафрагмалар; 7-бұйым; 8-көлік құрылғысы; 9-

детектор; 10-сигналдарды өңдеу блогы; 11-басқару блогы 
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коллиматор мен саңылау диафрагмасынан пайда болатын тар сәулемен 
бақылау жүзеге асырылады. Нысанның бейнесі рэп детекторында 
қалыптасады, содан кейін ол сигналдарды өңдеудің электронды блогында 
түрлендіріледі. 

Бұйымдарды радиометриялық бақылау (радиометрия) кейіннен 
энергия ағынының тығыздығын немесе өткен сәулеленудің спектрлік 
құрамын оларға пропорционалды электр сигналына түрлендіре отырып, 
бұйымдарды иондаушы сәулелермен жарқыратуға негізделген. 

Радиометриялық дефектоскопия кезінде (сурет. 1.149) 
коллимирленген иондаушы сәулелену шоғы бақыланатын объектінің беті 
бойынша әртүрлі бағыттарда сканерлейді. Детектормен тіркелген және 
электр сигналына айналған сәуле күшейткіш арқылы тіркеуші құрылғыға 
түседі (миллиамперметр, импульстік есептегіш, осциллограф, өзін-өзі 
жазатын потенциометр және т.б.). Ақаулар болған кезде тіркеуші құрылғы 
сәулелену қарқындылығының жоғарылауын белгілейді. 
 

 

  
 

 
 

1-сәулелену көзі; 2-коллиматорлар; 3-бақыланатын объект; 
4-орын ауыстыру бағыты; 5-детектор; 6-фотоэлектрондық көбейткіш; 

7-күшейткіш; 8-тіркейтін аспап 
 

Сурет 1.149 - Радиометриялық дефектоскопияның сызбасы 
 
Радиометриялық түрлендіргіштер (детекторлар) газ разрядты 

детекторлар: ионизация камералары (ИҚ), газ разрядты есептегіштер 
(сурет. 1.150) және сцинтилляциялық есептегіштер (СС). 

Радиометрия жоғары сезімталдықпен, қозғалатын заттарды 
байланыссыз бақылау мүмкіндігімен, электронды жабдықтың жоғары 
жылдамдығымен сипатталады және өнім туралы сандық ақпарат алуға 
мүмкіндік береді. 
 

 
 

1 - өлшеу камерасы; 2, 3-электродтар; R-резистор; 
UВЫХ-шығыс сигналының кернеуі; 
R (γ) — Рентген (гамма)-сәулелену 

 
Сурет 1.150. Газ разрядты есептегіш құрылғысының схемасы 
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Герметикалықты бақылау 
 
Тығыздық - құрылымның немесе материалдың қасиеті олар арқылы 

газдың, сұйықтықтың немесе будың енуіне жол бермейді.  
Тығыздықтың (тығыздықтың) бұзылу орындары ағымдар деп 

аталады. Тығыздықты бақылау және ағуды анықтау (ағындарды іздеу) бар. 
Герметикалықты бақылау-бұл рұқсат етілген мәнмен салыстыру үшін 

ағып өтетін заттың жалпы ағынын өлшеу немесе бағалаудан тұратын 
бұзбайтын бақылау түрі. 

Ағу-индикаторлық зат ағынының шамасын ағу арқылы тіркеу 
арқылы жекелеген (бірлі-жарым) ағындарды табу және өлшеуден тұратын 
бұзылмайтын бақылау түрі.  

Индикаторлық (сынамалық) зат — сынаулар кезінде конструкцияның 
тығыз еместігінен өтуге арналған сұйықтық немесе газ.  

Қысымның оң айырмашылығына негізделген сынақ әдістері қысу деп 
аталады, ал теріс – вакуум деп аталады. Гидравликалық сынаудың келесі 
әдістері бөлінеді: артық гидравликалық қысым (сығымдау), сұйықтық құю, 
сұйықтық суару. 

Тығыздықтың бұзылу орындары өнімнің беткі қабатының булануы 
немесе бақылау сұйықтығының ағындарының болуы арқылы анықталады. 
Ағып кетудің индикациясын жақсарту үшін кейде сүзгі қағазы немесе 
бақылау орындарының бор жабыны қолданылады. Гидравликалық 
сынақтардың барлық әдістері кезінде бақыланатын бұйымдардың беті 
ақаулардың жалған іздерінің пайда болуын болдырмау үшін майлау 
материалдарынан тазартылуы тиіс. 

Сығымдау жабық құрылымдарды (контейнерлер, құбырлар, 
гидравликалық жүйелер және т.б.) бақылау үшін қолданылады. Сынақ 
заттары ретінде су ерітінділері, авиациялық май немесе арнайы 
гидроқоспалар қолданылады. Сұйықтықтардың әсерінен жұмыс істейтін 
жүйелерді сынау кезінде, әдетте, жұмыс сұйықтығы қолданылады. 
Сығымдау қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды немесе басқа 
бұйымдарды сынаудың міндетті әдісі болып табылады, себебі мұндай 
сынақтар сыналатын бұйымның беріктігін бір уақытта бағалауға мүмкіндік 
береді. Сығымдау қысымы жұмыс қысымынан 1,5 есе жоғары орнатылады. 
Сығымдау кезінде қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз 
дайындау және пайдалану ережелерін сақтау қажет. 

Келесі капиллярлық әдістер бөлінеді: керосинді сынау, түсті және 
люминесцентті бақылау. Керосин сынақтары (керосин сынағы) керосиннің 
жоғары ену қабілетіне негізделген. Керосинмен сынау кезінде бұйымның 
бақыланатын бетінің бір жағын бормен сылайды, ал екінші жағын 
керосинмен сулайды. Бұл әдіс ашық және жабық құрылымдарды бақылау 
үшін қолданылады. 
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1.7-кесте - Ең аз ұстау уақыты, мин ыдыстардың болат дәнекерлеу 
жіктерін керосинмен сынау кезінде 

 

Кеңістіктегі тігістің орналасуы 
δ, мм 

4-ке 
дейін 

4-тен 10-
ға дейін 

Әулие 
10 

Төменгі 

Тік немесе төбелік 

20 

30 

25 

35 

30 

40 

 
Манометрлік сынақ әдістері ағып кетудің болуы салдарынан 

объектіні сынау процесінде бақылау немесе сынақ заттары қысымының 
өзгеруін тіркеуге негізделген. Бақылау затының негізі ретінде сұйықтықтар 
(су) немесе газдар (ауа, азот), сынақ заттары ретінде эфир, бензин, ацетон, 
аргон, көмірқышқыл газы және т. б. қолданылады. Суреттің мәні және 
қысым әсерінен әсер ету уақыты өнімнің ТШ-да көрсетіледі, әдетте сурет = 
(1...1,1)pp. 

Вакуумдық әдіс бақыланатын өнімдерге бір жақты қол жеткізу үшін 
қолданылады. Өнімнің бақыланатын бетіне 6 (сурет.1.151) 4 резеңке 
тығыздағыштары бар 5 рамадан тұратын вакуумдық камераны орнатыңыз. 
Бақыланатын өнімге көбіктенетін зат 7 қолданылады. Камерада вакуумдық 
сорғының көмегімен DP = 20 теріс қысым айырмасы жасалады...90 кПа. 
Камерадағы қысым вакуумметрмен бақыланады 7. Ауа көпіршіктерінің 
пайда болуы 3 мөлдір көру терезесі арқылы байқалады.  

- 

 
 

1-вакуумдық өлшеуіш; 2-үш жақты кран; 3-қарау терезесі; 4-жақтау; 
5-резеңке тығыздағыштар; 6-бұйым; 7-көбіктенетін зат 

Сурет 1.151 - Вакуумдық әдіс схемасы 
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Капиллярлық дефектоскопия әдістері басқа бақылау әдістеріне 
қарағанда келесі артықшылықтарға байланысты әртүрлі мақсаттағы 
бұйымдарды бақылау кезінде кеңінен қолданылады: 

- ақауларды анықтауға жоғары сезімталдық; 
- жоғары шешу қабілеті; 
- көрнекілік және қарапайымдылық; 
- әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдарды бақылау 

мүмкіндіктері; 
Алайда капиллярлық дефектоскопия әдістері келесі кемшіліктермен 

сипатталады: 
• жоғары еңбек сыйымдылығы және бақылау процесінің 

ұзақтығы; 
• тек беткі ақауларды анықтау мүмкіндігі. 
Бұйымдарды бақылау мынадай компоненттерді: пенетрантты, 

тазартқыш сұйықтықты және айқындағышты қамтитын жиынтықтар болып 
табылатын дефектоскопиялық материалдардың көмегімен жүзеге 
асырылады. Пенетрант-бұл органикалық еріткіштердің, керосиннің, беттік-
белсенді заттардың қоспалары бар майлардың қоспасындағы бояғыштың 
немесе фосфордың ерітіндісі немесе суспензиясы, ақаулардың 
қуыстарындағы судың беттік керілуін азайтады және қуыстардағы енуді 
жақсартады. Пенетранттардың негізі ретінде бензол, керосин, скипидар, 
ксилол және сумен жуу күрделі басқа заттар қолданылады. Әзірлеушілер, 
бір жағынан, ақаулардың қуыстарынан пенетранттарды алып тастауға және 
индикаторлық сызбаларды құруға, екінші жағынан, өнімдердің бетінде осы 
сызбаларды қарастыруды жеңілдететін фон жасауға мүмкіндік береді. 
Өндірушілер ұнтақтар, суспензиялар, бояулар немесе қабықшалар түрінде 
қолданылады.  

 
Ультрадыбыстық дефектоскопия 

Ауада таралатын серпімді механикалық тербелістер әдетте дыбыстар 
ретінде қабылданады. Мұндай тербелістер акустикалық деп аталады. Егер 
олардың жиілігі 20000 Гц-тен (20 кГц) жоғары болса, яғни адамдар үшін 
есту шегінен жоғары болса, онда мұндай тербелістер ультрадыбыстық 
(ТАРК) деп аталады. Дефектоскопияда F жиілігі шамамен 0,5 - 20 МГц 
болатын тар қолданылады. Ультрадыбыстық тербелістерді алу кезінде 
пьезоэлементтер әдетте өнімнің сапасын бақылау үшін қолданылады. 
Айнымалы электр өрісі F жиілігімен қолданылатын пьезопластина бірдей 
жиілікте F айнымалы электр өрісін шығарады, сол жиілікте uz 
тербелістерін шығарады, олар таралып, акустикалық өрісті құрайды (сурет. 
1.152). Бұл өрісте механикалық энергия толқын түрінде λ ұзындығымен 
беріледі: 

 
λ = c/f                                              (1.46) 
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С жылдамдығы - ортаның физикалық тұрақтысы және тек оның 
қасиеттеріне байланысты.  

Ортаға байланысты шексіз көлемде екі негізгі типтегі 
ультрадыбыстық толқындар пайда болуы мүмкін: бойлық және көлденең. 

Г генератор - эмитенттен акустикалық тербелістер (сурет. 1.152) 
бұйым материалында таратылады. Толық емес Д болған кезде шағылысқан 
өріс және дифрагирленген шашырау өрісі пайда болады. Оның едәуір 
мөлшерімен (>>λ) сәйкес келмеуінің артында акустикалық көлеңке бар, ал 
сәйкессіздік беті U3 тербелісін көрсетеді. Тіркеледі және қаралады 
көмегімен қабылдау-искателя П1 әлсіреуі ДБ-толқындар көмегімен немесе 
искателя П2 жаңғырық, т. е. отраженную ДБ-толқынын айтуға болады 
болуы туралы несплошностей да сварном тігісінде. Бұл ультрадыбыстық 
бақылаудың екі негізгі әдісінің негізі: көлеңкелі және эхо әдісі. 

    Кедергілерден ультрадыбыстық толқындардың шағылысу қасиеті 
дәнекерленген қосылыстардағы сәйкессіздіктерді анықтауға негіз болады. 
Тері тесігі, қождар, сынықтар сияқты ақаулардың акустикалық қасиеттері 
негізгі металдың қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Стандартты 
ультрадыбыстық жабдық s > 1 мм2 тереңдіктегі ≈ 100 мм тереңдіктегі 
ауытқуларды сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді. ТАРК жиілігінің 
артуымен кішігірім ауданы бар сәйкессіздіктерді анықтауға болады.  
 

 
 

Сурет 1.152 - Дәнекерлеу ультрадыбыстық бақылау схемасы 
 
Дәнекерленген қосылыстар үшін ультрадыбыстық бақылаудың бес 

негізгі әдісі ең көп қолданылады. Біріншісі-импульстік эхо әдісі (немесе 
жай эхо әдісі). Ол құрылған (сурет. 1.153, а) енжарлықтан 
(шағылыстырғыштан) УЗ-тербелістердің шағылысуында, бұл ретте 
жаңғырық-сигналдың амплитудасы осы шағылыстырғыштың ауданына 
пропорционалды болады. 

Келесі кең таралуды көлеңкелі және айна-көлеңкелі әдістер деп 
санауға болады. Олардың екеуі де олардың жолында сәйкессіздіктің 
болуына байланысты байланыстардың амплитудасының төмендеуіне 
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негізделген (сурет.1.153, б, в). Ақау неғұрлым үлкен болса, қабылдағышқа 
өткен сигнал соғұрлым әлсіз болады. Көлеңкелі әдіспен (сурет. 1.153, б) 
УЗ-сәуле тікелей генератордан қабылдағышқа бақыланатын түйіспе 
арқылы өтеді. Айна-көлеңке әдісі көлеңкеден ерекшеленеді, себебі 
табақтың төменгі бетінен шағылысқан ультрадыбыстық тербелістердің 
азаюын тіркейді (сурет. 1.153, в).  

Жақында эхо-айна әдісі ұсынылды (сурет. 1.153, г). Кейде эхо-
көлеңке әдісі де қолданылады, онда ақаулардың болуы бір уақытта Эхо 
импульсімен және бір рет шағылысқан сигналдың әлсіреуімен бағаланады 
(сурет. 1.153,д, е). 

 
 

а-эхо - әдіс; Б-көлеңкелі; в-айналы-көлеңкелі; 
г-эхо-айна; д, е - эхотен әдісі 

Сурет 1.153 - Ультрадыбыстық бақылаудың негізгі әдістерін қолдану 
схемалары 
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а-эхо - әдіс; Б-көлеңкелі; в-айналы-көлеңкелі; 
г-эхо-айна; д, е - эхотен әдісі 

Сурет 1.153 - Ультрадыбыстық бақылаудың негізгі әдістерін қолдану 
схемалары 
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Импульстік эхо әдісі дәнекерленген қосылыстардың негізгі түрлері 
үшін кеңінен қолданылады-қалыңдығы 4-тен 2000 мм-ге дейін (және одан 
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жетімділікті пайдалану мүмкіндігін де қамтуы керек, себебі радиация мен 
ультрадыбыстық сигналдарды қабылдау үшін бір ғана түрлендіргіш 
жеткілікті. 

Айна-көлеңкелі әдіс, схемадан көрініп тұрғандай, қосылымға екі 
жақты қол жетімділікті қажет етпейді. Бұл сонымен қатар түйіспелердегі 
түбірлік ақаулардың болуын сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді. 

Эхо-көлеңкелі әдіс құбырлардың буындарын механикаландырылған 
бақылау кезінде қолданылады. Бұл ақауларды анықтауға және олардың 
сипатын бағалауға мүмкіндік береді және акустикалық байланыстың 
сапасын бақылауға мүмкіндік береді. 

Акустикалық эмиссия әдісі. Ол құрылымды жүктеу кезінде ақау 
шығаратын акустикалық толқындарды тіркеуге негізделген. Серпімді 
толқындардың пайда болу себебі: пластикалық деформация, 
кристалдардың орналасу процестері, жарықтардың пайда болуы және 
дамуы. Бұл әдіс жауапты жоғары жүктеме қосылыстары үшін 
қолданылады: Жоғары қысымды ыдыстар, құбырлар, ұшу аппараттарының 
бөліктері. 

Резонанстық әдіс резонанстық жиіліктерді анықтауға негізделген, 
онда өнімнің зерттелетін аймағында (табақтың немесе құбырдың 
қалыңдығы бойынша) ТАРК жарты толқындарының бүтін саны жиналады. 
Резонанстардың жоғалуы-ақаудың болуы немесе қалыңдығының өзгеруі. 

УЗ-бақылауға арналған аппаратураға әдетте: іздегіштері бар 
ультрадыбыстық импульстік дефектоскоптар, стандартты үлгілер 
(эталондар) жиынтығы, сынақ (тест-) үлгілері, бақылау және сканерлеу 
параметрлерін сақтауға арналған қосалқы құрылғылар немесе құрылғылар 
кіреді.Ультрадыбыстық дефектоскоп ультрадыбыстық тербелістерді 
шығаруға, жаңғырық сигналдарын қабылдауға, анықталған 
сәйкессіздіктердің бар-жоғын бағалауға және мөлшерін анықтауға және 
олардың координаттарын анықтауға арналған. 
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Қазіргі импульстік ультрадыбыстық дефетоскоптың негізгі блоктары 
келесідей жұмыс істейді (сурет. 1.154, б). 

GSI синхронды импульсінің генераторы, дефектоскоптың "жүрегі" 
оның барлық түйіндерінің жұмысын басқарады. GSI блогы, оны көбінесе 
синхронизатор деп атайды, "сәлемдемелердің" жиілігін анықтайды, gris 
радио импульсінің генераторын және GNR сканерлеу кернеуінің 
генераторын іске қосады. Теріс полярлықтың импульсінің жиілігі (400 В 
дейін) — сәлемдемелер потенциометрмен FP = 200...1000 Гц шегінде 
реттеледі. Қалыптасқан ГРИ зондтайтын радиоимпульстер IP 
түрлендіргішіне (іздеушіге) түседі. Түрлендіргіштің пьезоэлементі қысқа 
мерзімді т = 0,4...0,6 мкс электр тербелістерін амплитудасы 150 В - қа дейін 
сол жиіліктің акустикалық өшетін тербелістеріне (f= 14-10 МГц) 
түрлендіреді және оларды бұйымға жібереді. Іздеушілерде қабылданған 
эхо сигналдарының кері түрленуі де жүреді. Сонымен қатар, көбінесе бір 
пьезоэлементпен импульстарды беру және қабылдау кезінде біріктірілген 
схема қолданылады. Тарату және қабылдау функцияларын әртүрлі 
түрлендіргіштер жүзеге асырған кезде бөлек схема бойынша жұмыс істеуге 
болады (жоғарыдағы суретті қараңыз. 15.6). Қабылданған эхо сигналдары, 
әдетте, жіберілгенге қарағанда миллиондаған есе әлсіз, сондықтан олар 
бастапқыда UHF жоғары жиілікті күшейткіште күшейтіледі. Содан кейін d 
детекторында импульстің тек бір полярлы бөлігі қалады, бұл экранда 
көруге ыңғайлы.  

Ультрадыбыстық тербелістерді шығару және қабылдау үшін пьезо 
түрлендіргіштер (датчиктер) қолданылады. Пьезоматериалдар электр 
өрісінің әсерінен деформацияға (пьезо эффектісі) және механикалық 
деформация кезінде электр өрісін қоздыруға бейім. Іздеушілердің екі 
негізгі түрі бар: түзу (қалыпты) және көлбеу (призмалық) (сурет. 1.155). 
Тікелей іздеушілер uz толқындарын өнімнің бетіне перпендикуляр енгізуге 
арналған. Әдетте бұл бойлық толқындар. Көлбеу түрлендіргіштер 
призманың бұрышы деп аталатын белгілі бір бұрышпен көлденең 
ультрадыбыстық толқындарды енгізуге қызмет етеді. Призмалар әдетте 
плексиглассадан жасалады. Орындалған функцияға сәйкес түрлендіргіштер 
біріктірілген, бөлек және бөлек болуы мүмкін. 
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ГСИ, ГРИ, ГНР-синхроимпульстер, радиоимпульстер және жайма 
кернеуінің генераторлары; УВС, ВУ – жоғары және төмен жиілікті 
күшейткіштер; Д-детектор, ГМ-тереңдік өлшегіш; АТ-аттенюатор; 

ВРЧ-сезімталдықты уақытша реттеу блогы; 
ГСС-стробирлейтін импульстар генераторы; ОТ – шуды кесу; 

АЖЖ-ақаулардың Автоматты сигнализаторы 
 

Сурет 1.154. УЗ-дефектоскоптың функционалдық блок-схемасы 

 
Пэ-пьезоэлемент; д-демпфер; Пт-протектор; к-корпус; 

Эп-қосатын сымдар; Пр-призма; Э-экран 
 

Сурет 1.155. Іздеушілердің схемалары мен конструкциялары 
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Іздеушіден өнімге сәуле толқындарын енгізу үшін олардың арасында 
акустикалық байланыс қажет. Ол іздеушінің жазықтығы мен өнімнің беті 
арасындағы байланыс ортасын толтыру арқылы қамтамасыз етіледі. Ол 
үшін минералды майлар, солидол, глицерин, алкоголь, су, жұмсақ 
пластмассалар, сондай-ақ арнайы магниттік майлау қолданылады. № 1 үлгі 
(сурет.1.156) Ку шартты сезімталдығын бағалау, Δl рұқсат ету қабілетін, 
терең өлшеу қателігін, іздеушінің β призмасы бұрышының күндерін 
тексеру үшін қолданылады. Үлгі № 1изготавливают бірі плексигласа. 
 

 
 

Сурет 1.156 - Стандартты үлгі № 1 
 

 

 
а-көлденең-бойлық; б-бойлық-көлденең 

 
Сурет 1.157 - УЗ - бақылау кезінде сканерлеу схемалары 

 
 



167
  
 

Іздеушіден өнімге сәуле толқындарын енгізу үшін олардың арасында 
акустикалық байланыс қажет. Ол іздеушінің жазықтығы мен өнімнің беті 
арасындағы байланыс ортасын толтыру арқылы қамтамасыз етіледі. Ол 
үшін минералды майлар, солидол, глицерин, алкоголь, су, жұмсақ 
пластмассалар, сондай-ақ арнайы магниттік майлау қолданылады. № 1 үлгі 
(сурет.1.156) Ку шартты сезімталдығын бағалау, Δl рұқсат ету қабілетін, 
терең өлшеу қателігін, іздеушінің β призмасы бұрышының күндерін 
тексеру үшін қолданылады. Үлгі № 1изготавливают бірі плексигласа. 
 

 
 

Сурет 1.156 - Стандартты үлгі № 1 
 

 

 
а-көлденең-бойлық; б-бойлық-көлденең 

 
Сурет 1.157 - УЗ - бақылау кезінде сканерлеу схемалары 

 
 

  
 

 
а-тікелей; б – бір рет шағылысқан сәулемен; 

в-қалыңдығы үлкен қосылыстар үшін қабаттар бойынша (I, II, III) 
 

Сурет 1.158. Түйіспе қосылыстарының УЗ-бақылау схемасы 
 

Қалыңдығы аз (3...8 мм) буындар үшін әдетте тек түзу сәуле 
қолданылады (T = 0) және қалыңдығы неғұрлым аз болса, енгізу 
бұрыштары соғұрлым үлкен болады. Егер α = 70...74° болса, онда f = 5 мГц 
болат үшін бұл β≈ 50...55°призмасының бұрышына сәйкес келеді. 
Көрсетілген тігістерде дәнекерлеу әдетте қалған төсеммен немесе онсыз бір 
жақты болады. Қалған төсемдерде, мысалы, құбырлардағы төсеніш 
сақиналары түрінде, сақиналардан сигналдың болуы ақаулардың 
болмауының жанама көрсеткіші ретінде қолданылады. 

Үлкен қалыңдықтағы тігістер (50 мм-ден астам) көп қабатты 
немесе саңылаулы кесу немесе электроқож дәнекерлеу (ЭШС) кезінде бір 
өту жолымен орындалады. Көп өтпелі тігістерде қож қосындылары қауіпті, 
олар тігістің екі жағын бақылау кезінде жақсы анықталады. 
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сәуле, сондай-ақ егер бірінші (дәнекерленген) қалыңдығы 20 мм немесе 
одан көп болса, негізгі элемент жағынан PC іздеуші (сурет. 1.159, а) ; 

б) екі жағынан көлбеу іздеушімен тікелей сәуле немесе 
дәнекерленген элементтің бір жағында түзу және бір рет шағылысқан 
сәуле, егер негізгі элементтің жағында қол жетімді болмаса (сурет. 1.159,6); 

в) егер дәнекерленген элементтің қалыңдығы 20 мм немесе одан 
көп болса, көлбеу іздеушімен және PC іздеушімен тікелей сәуле (сурет. 
1.159, в). 
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А-екі жақтан қол жеткізу кезінде; б-қол жеткізу болмаған кезде 

негізгі немесе дәнекерленген элемент жағынан; 
 

Сурет 1.159. Таңбалы қосылыстардың УЗ-бақылау схемалары көлбеу 
және PC іздеушілер 

 
Бақылау нәтижелерін бағалау кезінде қателерді болдырмау үшін 

мыналар басшылыққа алынады:: 
1) дәнекерленетін элемент жағынан бір рет шағылысқан сәулемен 

бақылау кезінде іздеушінің хтіп орнын ауыстыру аймағын тігіске жылжыту 
кезінде тікелей сәуленің шағылысуына сәйкес келетін жағдаймен шектеу 
керек; 

2) сәуле іздеушілер қозғалатын жерге қарама-қарсы беткейде тігісті 
күшейту шекарасына жақын орналасқан аймақтан (сурет.1.160, а); 

3) көлбеу іздеушілерді негізгі элемент жағынан тікелей сәулемен 
бақылау кезінде іздеушінің қозғалыс аймағы кіріс нүктесінен іздеушіден 
дәнекерленген элементтің бетіне дейінгі қашықтыққа тең болатын хтіп 
координатасына сәйкес позициямен шектелуі керек.1.160, 6; 4) PC-
іздеушімен негізгі элемент жағынан бақылау кезінде іздеушінің орын 
ауыстыру аймағы негізгі элементтің қарама-қарсы бетінен жаңғырық-
сигналдың пайда болуына сәйкес келетін жағдаймен шектеледі (сурет. 
1.160, в). 

Дәнекерленген қосылыстардың тігістері, әдетте, негізгі табақтың 
бүйірінен біріктірілген схемаға сәйкес қосылған іздеушінің көмегімен бір 
рет шағылысқан сәулемен естіледі (сурет. 1.161, а). Көлеңкелі немесе айна-
көлеңкелі басқару нұсқаларында бөлек схеманы қолдану жақсы нәтиже 
береді. Нүктелік дәнекерлеуді бақылау үшін бөлек біріктірілген призмалық 
түрлендіргіш қолданылады (сурет. 1.161, б, в). 
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Сурет 1.160. Көлбеу және РС-іздегіштерді орнату ерекшеліктері таңбалық 
қосылыстарды УЗ-бақылау кезінде 

 

 
а-бір рет шағылысқан сәулемен; 

б – дәнекерленген нүктені пісірумен және В-пісірмемен бақылау 
 

Сурет 1.161 - УЗ-қабаттасуды бақылау 
 

1.5 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
 
1.Рентген және гамма сәулелерінің табиғаты қандай? 
2.Рентген сәулелерін алуға қандай көздер мүмкіндік береді? 
3."Өнеркәсіптік радиография"дегеніміз не?  
4.Рентген қабықшасы дегеніміз не? 
5.Флуоресцентті және металл экрандар не үшін қолданылады? 
6.Рентген суреттерін өңдеудің қандай операциялары бар? 
7.Рентген суреттерін декодтау кезінде өнімнің қандай ақауларын 

анықтауға болады? 
8.Бұйымдардың "радиоскопиясы" дегеніміз не, радиоскопияны 

қолдану саласы? 
9.Өнімдерді радиоскопияда қандай детекторлар қолданылады? 
10.Өнімдердің радиометриясында қандай детекторлар қолданылады? 
11.Тығыздықты бақылау дегеніміз не? 
12.Қысыммен сынау кезінде қысым мөлшерін қалай таңдауға 

болады? 
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13."Керосин сынағы"дегеніміз не? 
14.Капиллярлық Дефектоскопия кезінде жұмыс жиынтығының 

құрамына не кіреді? 
15.Ультрадыбыстық бақылау әдісінің физикалық мәні неде? 
16.Ультрадыбыстық бақылау үшін іздеушілердің қандай түрлері 

қолданылады? 
 

1.6 Дәнекерлеу өндірісінің цехтары мен учаскелерін жобалау 

1.6.1. Дәнекерлеу цехтарын орналастырудың типтік схемалары 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды заманауи жобалау тәжірибесінде оның 
ұтымды ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті 
өндірістің негізгі элементтерінің құрамына мыналар кіреді:. 

1. Материалдар жасау үшін берілген өнім — негізгі және қосалқы. 
2. Дәнекерлеу өндірісі цехтарында мынадай топтарға бөлінетін 

өндірістік жабдық: 
 - металды өңдеуге және одан берілген бұйымдардың бөлшектерін 

жасауға арналған жабдық;  
- дайындалатын бөлшектерді құрастыруға және кейіннен оларды 

құрастыру бірліктеріне дәнекерлеуге арналған механикалық дәнекерлеу 
жабдығы;  

- Механикалық құрастыру-дәнекерлеу жабдығы, ол арқылы 
құрастыру бірліктерін және жалпы берілген бұйымдарды құрастыру және 
дәнекерлеу жүзеге асырылады;  

- тікелей қолданылатын дәнекерлеу жабдықтары. сондай-ақ тиісті 
энергия түрімен қоректендіру көздерін қамтитын өндірістік процесте 
көзделген дәнекерлеу операцияларын орындау; орындалатын өндірістік 
операциялар мен дайындалатын өнімнің сапасын бақылауға арналған 
жабдық пен аппаратура;  

- берілген бұйымдарды дайындау бойынша өндірістік процесс 
объектілерін орын ауыстыруға арналған цех ішіндегі көтергіш-көліктік 
жабдық; жабдықтың әрбір көрсетілген тобы бойынша қажетті құрал-
саймандар, құрылғылар, арнайы құрылғылар және өзге де жарақтар. 

1. Берілген дәнекерленген өнімнің бөлшектерін, құрастыру 
бірліктерін және дайын конструкцияларын дайындаудың, Техникалық 
бақылаудың және цех ішіндегі тасымалдаудың техникалық-экономикалық 
тұрғыдан ұтымды тәсілдерін таңдауды қамтитын өндірістің технологиялық 
процесін әзірлеу. 

2. Берілген өнімді дайындау үшін өндірістің барлық қажетті 
элементтерінің қажетті сапалық және сандық құрамын анықтау. 

3. Жобаланған шеберханада өндіріс элементтерінің барлық сандық 
құрамын ұтымды орналастыру жоспарын жасау және оның барлық үй-
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жайларының қажетті биіктігін көрсете отырып, цех ғимаратының 
бөлімдерін құру. 

4. Жобаланатын өндірісті жүзеге асыру үшін қажетті күрделі 
шығындар мен пайдаланылатын жылдық шығыстарды (айналым 
қаражатын), сондай-ақ оған берілген өнімнің болашақ өзіндік құнын және 
оның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін айқындау. 

Жобалау және өндірістік практикада өнімдер-бұл өнімдер толығымен 
аяқталған және тікелей пайдалануға жарамды ма, жоқ па, немесе олар тек 
жеке жиынтықтар немесе зауыт шығаратын неғұрлым күрделі өнімнің 
технологиялық құрастыру бірліктері болып табылатындығына қарамастан, 
осы өндіріс аймағында шығарылуы керек өнім.  

Мысалы, егер вагон жасау зауыты үшін өнім болса, онда сол 
зауыттың арбалық цехы үшін вагон арбалары өнім болып саналады; вагон 
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Құрастыру бірліктеріне бөлшектеуге жатпайтын қарапайым 
бұйымдарды дайындауды бұйымдарды құрастыруды және оларды 
құрайтын бөлшектерден кейінгі дәнекерлеуді орындайтын жұмыс 
орындарының ағынды желілерінде ұйымдастырады.  

Құрастыру бірліктеріне бөлінетін күрделі бұйымдарды дайындау 
үшін жобаланатын цехтың тораптық құрастыру және дәнекерлеу 
бөлімшесінде берілген үлгідегі бұйымдардың барлық құрастыру 
бірліктерінің дербес мамандандырылған ағындық желілерінде бір мезгілде 
дайындау (құрастыру және дәнекерлеу) көзделеді. Дайын құрастыру 
бірліктері жалпы құрастыру және дәнекерлеу бөліміне жіберіледі, онда 
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Шағын габаритті құрастыру бірліктері мен бұйымдарын дайындау 
кезінде оларды әрбір ағындық желінің бір жұмыс орнынан келесі жұмыс 
орнына беруді жеке-жеке (көбінесе ауыр құрастыру бірліктері мен 
бұйымдары) не тең партиялармен (көбінесе жеңіл құрастыру бірліктері мен 
бұйымдары) жүзеге асырады. 

Ірі габаритті құрастыру бірліктері мен бұйымдарын дайындау кезінде 
оларды әр ағындық желінің бір жұмыс орнынан келесісіне беру жеке-жеке 
жүзеге асырылады немесе өте көлемді және ауыр бұйымдар жағдайында 
оларды стационарлық жинауды ұйымдастырады және  

Пайдалану кезінде бұзылуы жарақаттануға немесе адамдардың 
өліміне әкеп соқпайтын не үлкен материалдық шығындарға әкеп 
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соқпайтын, сәйкес келмейтін бұйымдарды дайындау кезінде өнім сапасын 
бақылау көбінесе іріктемелі сипатқа ие және қарабайыр әдістерді (дайын 
бұйымдарды сыртқы қарап тексеру) қолданумен шектеледі. 

Пайдалану кезінде бұзылуы адамдардың өміріне немесе олардың 
жарақаттануына қауіп төндіретін немесе үлкен материалдық шығындарға 
әкелетін өте маңызды өнімдерді өндіруде бақылау операцияларын 
жүргізуге арналған арнайы жұмыс орындарында арнайы тексеру құралдары 
мен жабдықтарын қолдана отырып, оны жасау процесінің барлық 
байланыстарын қамтитын өнім сапасын үздіксіз бақылауды қолдану басым 
болады. 

Жаппай өндіріс өнімнің бір түрін (сирек екі немесе үш түрін) көп 
мөлшерде қамтитын өте тұрақты өндіріс номенклатурасымен сипатталады. 
Өнімдер мамандандырылған операция аралық көлікті қолдана отырып, 
кешенді механикаландырылған және автоматты ағынды желілерде тұрақты 
ағынмен шығарылады. 

Өндіріс түріне байланысты шеберханаларды қалыптастырудың 
технологиялық (Жеке және кішігірім өндіріс) немесе пәндік (жаппай және 
ірі өндіріс) принципі басым болады. Бірінші жағдайда машина жасау 
зауытының құрамында тәуелсіз құрастыру және дәнекерлеу цехы немесе 
бөлім ұйымдастырылады.  Екінші жағдайда, зауытта белгілі бір өнімдерді 
өндіру үшін олар әртүрлі технологиялық мамандандыру операцияларын 
дәйекті орындау болып табылатын жалпы өндірістік ағынды 
ұйымдастырады. Осы өндірістік ағынның тиісті орындарында өнімді 
өндіру процесі барысында құрастыру және дәнекерлеу желілері, бөлімдер 
немесе жеке жұмыс орындары кіреді. Сонымен қатар, өнімді өндірудің 
өндірістік процесінің барлық кезеңдері тақырып принципіне сәйкес 
құрылған шеберханаларда орналастырылады (мысалы, троллейбус, рамка, 
корпус цехы және т.б.).   

Сериялық типтегі өндірістерде шеберханаларды құрудың пәндік 
принципінің басым болуы өнімді өндірудің өндірістік әдістерімен ғана 
мүмкін болады. 

Дәнекерленген бұйымдарды шығаратын цехтардың қосымша 
сипаттамасы Негізгі өндірістік бөлімдердің санына сәйкес олардың құрамы 
болып табылады. Цехтың мұндай бөлімдеріне сатып алу және құрастыру 
және дәнекерлеу кіреді. 

Дайындау бөлімінде бастапқы металды өңдеу және одан берілген 
бұйымдардың бөлшектерін жасау жүзеге асырылады. 

Құрастыру-дәнекерлеу бөлімшесінде берілген бұйымдарды алу 
мақсатында Дайын бөлшектерді құрастыру және оларды дәнекерлеу 
жүргізіледі. Құрастыру және дәнекерлеу бөлімі жеткілікті күрделі өнімдер 
өндірілген жағдайда екіге бөлінеді: түйіндік құрастыру-дәнекерлеу бөлімі 
және жалпы құрастыру-дәнекерлеу бөлімі. Олардың біріншісінде берілген 
бұйымдардың жекелеген бөліктерін (технологиялық құрастыру бірліктерін) 
алу мақсатында Дайын бөлшектерді құрастыру және оларды дәнекерлеу, ал 
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соқпайтын, сәйкес келмейтін бұйымдарды дайындау кезінде өнім сапасын 
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мен жабдықтарын қолдана отырып, оны жасау процесінің барлық 
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өндірістік процесінің барлық кезеңдері тақырып принципіне сәйкес 
құрылған шеберханаларда орналастырылады (мысалы, троллейбус, рамка, 
корпус цехы және т.б.).   

Сериялық типтегі өндірістерде шеберханаларды құрудың пәндік 
принципінің басым болуы өнімді өндірудің өндірістік әдістерімен ғана 
мүмкін болады. 

Дәнекерленген бұйымдарды шығаратын цехтардың қосымша 
сипаттамасы Негізгі өндірістік бөлімдердің санына сәйкес олардың құрамы 
болып табылады. Цехтың мұндай бөлімдеріне сатып алу және құрастыру 
және дәнекерлеу кіреді. 

Дайындау бөлімінде бастапқы металды өңдеу және одан берілген 
бұйымдардың бөлшектерін жасау жүзеге асырылады. 

Құрастыру-дәнекерлеу бөлімшесінде берілген бұйымдарды алу 
мақсатында Дайын бөлшектерді құрастыру және оларды дәнекерлеу 
жүргізіледі. Құрастыру және дәнекерлеу бөлімі жеткілікті күрделі өнімдер 
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екіншісінде — дайындалған құрастыру бірліктерін жалпы құрастыру және 
шығарылатын бұйымдарды тұтастай (жинақта) алу үшін оларды 
дәнекерлеу орындалады. 

Жобаның құрамы, мазмұны және әзірлеу сатылары 
Өнеркәсіптік құрылысқа арналған жобалар мен сметаларды әзірлеу 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ТЭН әзірлемелерінің қатарына қабылданған 
тапсырмаларда белгіленген ауданда немесе пунктте болашақ кәсіпорынның 
орналасқан жерін (құрылысқа арналған алаңдарды) таңдау кіреді. 

Сол нұсқаулықта құрылыс алаңын таңдау қанағаттандырылуы тиіс 
шарттар жазылған және оны тиісті жергілікті және басқа органдар мен 
ұйымдармен келісу тәртібі көрсетілген.. 

Жобалаудың сатылылығы туралы шешімді ТЭН бекітетін инстанция 
қабылдайды. 

Барлық жағдайларда жобалау салынып жатқан және қайта 
жаңғыртылатын кәсіпорындар қолданысқа енгізілген уақытқа қарай 
техникалық жағынан озық және еңбек өнімділігі, өнімнің өзіндік құны мен 
сапасы бойынша жоғары көрсеткіштерге ие, ал еңбек жағдайлары бойынша 
қазіргі заманғы талаптарға жауап беруі үшін ғылым мен техниканың ең 
жаңа жетістіктерін барынша есепке алу негізінде орындалуға тиіс. 

Цехтың техникалық жобасы жаңа технологияны және кешенді 
механикаландыруды және олардың өндірісін автоматтандыруды қолдана 
отырып өндіруге қарастырылған өнімдердің әлі игерілмеген түрлерін 
өндірудің технологиялық процестерін егжей-тегжейлі дамыту мақсатында 
жүзеге асырылады. 

Құрастыру-дәнекерлеу цехы (бөлімше, учаске) жобасының 
технологиялық және көліктік бөлігін құрастыру алынған бастапқы 
деректерді дәйекті әзірлеуден тұрады. Бұл ретте негізгі әзірлемелер 
қатарына мыналар кіреді: 

- берілген өндірістік бағдарламаны нақтылау және ықтимал келтіру;  
- ұқсас не ұқсас бұйымдардың қолданыстағы өндірісінің 

технологиялық процестерін іріктеу және нақтылау (берілген өнімге 
қатысты) және олардың негізінде оның әрбір операциясының еңбек 
сыйымдылығы мен ұзақтығын айқындауды және (қажет болған жағдайда) 
берілген бұйымдарды өндіруге арналған арнайы жарақтар мен құрастыру-
дәнекерлеу айлабұйымдарының конструктивтік әзірленуін қоса алғанда, 
берілген өндіріс үшін технологиялық процесті әзірлеу;  

-өндірістік және көтеру-тасымалдау жабдықтарының, жұмыс 
орындары мен жұмысшылардың қажетті құрамын анықтау; материалдарға 
(негізгі, қосымша және қосалқы) және энергияға қажеттілікті анықтау;  

- өндірістің барлық элементтерін орналастыру үшін қажетті 
аудандарды анықтау және жобаланатын цехтың (бөлімшенің, учаскенің) 
сызбаларын (жоспары мен қималарын) жасау);  

- қажетті күрделі шығындар мен пайдалану шығындарын анықтау; 
- тексеру есептері және қосымша әзірлемелер;  
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- техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу . 
Жоғарыда аталған әзірлемелердің нәтижелері тиісті құжаттама 

түрінде жасалады (ведомостар, кестелер, сметалар, эскиздер, сызбалар 
және т.б.). 

Цехтың жобасын әзірлеудің негізгі және негізгі материалы-бекітілген 
жобалау тапсырмасының құрамына кіретін берілген Өндіріс бағдарламасы. 

Ол конструктивтік-біртекті топтарға бөлінген және олардың сандық 
мәнде (данамен және массасы бойынша) жылдық шығарылымын көрсете 
отырып, дайындауға жататын бұйымдардың тізбесін білдіреді. 

Жобаның кейінгі есептеулері мен әзірлемелерін нақтылаудың мүмкін 
және орынды дәрежесі әдетте жобаланған цехтағы өндіріс түріне 
байланысты өндірістік бағдарламаның сенімділігі мен дәлдігіне 
байланысты. Сонымен қатар, әзірлемелердің егжей-тегжейлі дәрежесі 
бастапқы материалдардың толықтығына да байланысты (сызбалар, 
ерекшеліктер және берілген Бұйымдарды өндірудің техникалық шарттары). 
Сондықтан құрастыру және дәнекерлеу шеберханаларын жобалау кезінде 
әр түрлі дәлдік пен сенімділікпен сипатталатын өндірістік бағдарламаның 
келесі түрлері қолданылады. 

Дәнекерлеу цехтарындағы өндіріс ағынының бағыты әртүрлі болуы 
мүмкін және өндіріс түріне, өнім номенклатурасына байланысты болады. 
Ірі сериялы өндірісі бар зауыттарда, мысалы, автомобиль зауыттарында, 
негізінен, өндіріс ағынының бойлық бағыты қолданылады, аз аралас (сурет. 
1.162, 1.163). Сериялық және жеке өндірісі бар машина жасау 
зауыттарының көпшілігінде өндірістік ағынның аралас, циклдік бағыттары 
бар шеберханалар бар (сурет. 1.163, 1.164). Жаңа зауыттар үшін ең ұтымды 
деп ағынның циклдік бағытын қарастыруға болады, мұнда бір цехта сатып 
алу бөлімі мен құрастыру-дәнекерлеу бөлімі біріктірілген, олардың 
арасындағы бөліктер мен түйіндердің қозғалысы көпір крандарының 
көмегімен жүзеге асырылады. (сур. 1.164). [2] 

Өндірістік ағынның бойлық бағыты бар шеберханада цехтағы 
ағынның бағыты зауыт жоспарында көрсетілген бағытқа сәйкес келеді 
(сурет. 1.162). Өңделетін металдың және жасалатын бөлшектердің, 
құрастыру бірліктері мен бұйымдардың бойлық қозғалысы әдетте көпірлі 
крандармен, ал қоймаларда көлденеңі – электрокарлармен, автокарлармен 
немесе рельс жолдары бойынша арбалармен орындалады. Дайындау 
бөліміндегі аралықтарды мамандандыру өңделетін металдың сұрыпталу 
топтары бойынша, ал тораптық және жалпы құрастыру-дәнекерлеу 
бөлімдерінде-дайындалатын бұйымдардың үлгі өлшемдері бойынша 
жүзеге асырылады. Бұл бағыт негізінен сериялық өндірісте әртүрлі 
қарапайым өнімдерді өндіру үшін ұсынылады, сонымен қатар қарапайым 
өнімдерді жалғыз және жаппай өндіруде де қолданыла алады. Өндірістік 
ағынның аралас бағыты бар шеберханада сатып алу және түйіндік 
құрастыру-дәнекерлеу бөлімдеріндегі өндірістік ағындардың бағыты 
сәйкес келеді, ал жалпы құрастыру-дәнекерлеу кезінде зауыт жоспарында 
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- техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу . 
Жоғарыда аталған әзірлемелердің нәтижелері тиісті құжаттама 

түрінде жасалады (ведомостар, кестелер, сметалар, эскиздер, сызбалар 
және т.б.). 

Цехтың жобасын әзірлеудің негізгі және негізгі материалы-бекітілген 
жобалау тапсырмасының құрамына кіретін берілген Өндіріс бағдарламасы. 

Ол конструктивтік-біртекті топтарға бөлінген және олардың сандық 
мәнде (данамен және массасы бойынша) жылдық шығарылымын көрсете 
отырып, дайындауға жататын бұйымдардың тізбесін білдіреді. 

Жобаның кейінгі есептеулері мен әзірлемелерін нақтылаудың мүмкін 
және орынды дәрежесі әдетте жобаланған цехтағы өндіріс түріне 
байланысты өндірістік бағдарламаның сенімділігі мен дәлдігіне 
байланысты. Сонымен қатар, әзірлемелердің егжей-тегжейлі дәрежесі 
бастапқы материалдардың толықтығына да байланысты (сызбалар, 
ерекшеліктер және берілген Бұйымдарды өндірудің техникалық шарттары). 
Сондықтан құрастыру және дәнекерлеу шеберханаларын жобалау кезінде 
әр түрлі дәлдік пен сенімділікпен сипатталатын өндірістік бағдарламаның 
келесі түрлері қолданылады. 

Дәнекерлеу цехтарындағы өндіріс ағынының бағыты әртүрлі болуы 
мүмкін және өндіріс түріне, өнім номенклатурасына байланысты болады. 
Ірі сериялы өндірісі бар зауыттарда, мысалы, автомобиль зауыттарында, 
негізінен, өндіріс ағынының бойлық бағыты қолданылады, аз аралас (сурет. 
1.162, 1.163). Сериялық және жеке өндірісі бар машина жасау 
зауыттарының көпшілігінде өндірістік ағынның аралас, циклдік бағыттары 
бар шеберханалар бар (сурет. 1.163, 1.164). Жаңа зауыттар үшін ең ұтымды 
деп ағынның циклдік бағытын қарастыруға болады, мұнда бір цехта сатып 
алу бөлімі мен құрастыру-дәнекерлеу бөлімі біріктірілген, олардың 
арасындағы бөліктер мен түйіндердің қозғалысы көпір крандарының 
көмегімен жүзеге асырылады. (сур. 1.164). [2] 

Өндірістік ағынның бойлық бағыты бар шеберханада цехтағы 
ағынның бағыты зауыт жоспарында көрсетілген бағытқа сәйкес келеді 
(сурет. 1.162). Өңделетін металдың және жасалатын бөлшектердің, 
құрастыру бірліктері мен бұйымдардың бойлық қозғалысы әдетте көпірлі 
крандармен, ал қоймаларда көлденеңі – электрокарлармен, автокарлармен 
немесе рельс жолдары бойынша арбалармен орындалады. Дайындау 
бөліміндегі аралықтарды мамандандыру өңделетін металдың сұрыпталу 
топтары бойынша, ал тораптық және жалпы құрастыру-дәнекерлеу 
бөлімдерінде-дайындалатын бұйымдардың үлгі өлшемдері бойынша 
жүзеге асырылады. Бұл бағыт негізінен сериялық өндірісте әртүрлі 
қарапайым өнімдерді өндіру үшін ұсынылады, сонымен қатар қарапайым 
өнімдерді жалғыз және жаппай өндіруде де қолданыла алады. Өндірістік 
ағынның аралас бағыты бар шеберханада сатып алу және түйіндік 
құрастыру-дәнекерлеу бөлімдеріндегі өндірістік ағындардың бағыты 
сәйкес келеді, ал жалпы құрастыру-дәнекерлеу кезінде зауыт жоспарында 

  
 

көрсетілген бағытқа перпендикуляр болады (сурет. 1.163). Цех 
аралықтарында барлық жүктердің орын ауыстыруы өндірістік ағынның 
бойлық бағыты бар схема бойынша орындалады. Дайындау бөлімінің 
аралықтарын мамандандыру сонымен қатар өңделген материалдың 
сұрыпталу топтары бойынша жүзеге асырылады. Түйінді құрастыру-
дәнекерлеу бөлімінің мамандандырылған бойлық аралықтары бойынша 
өнімнің құрастыру бірліктерін жасау процестерінің орналасуы сол өнімді 
жалпы құрастыру-дәнекерлеу процесінің соңғы көлденең бағытта 
орналасуына байланысты. 

Өндірістік ағынның аралас бағыты бар цехта ұсталық-престеу 
бөлімшесі және дайын өнімді бояу және әрлеу бөлімшесі ұзындығы немесе 
ауданы Үлкен болады. Бұл соңғы өндіріс процесі дәнекерлеудің жалпы 
жинағының көлденең аралығынан кейін бойлық аралықта орналасқан. Осы 
бойлық аралықтағы ағынның бағыты шеберхананың қалған бойлық 
аралықтарындағы ағындардың бағытына қарама-қарсы.  

Өндірістік ағынның аралас (бойлық-көлденең) бағыты бар цехта 
цехтағы ағынның негізгі бағыты оның барлық ұзындығында зауыт 
жоспарында берілген бағытқа сәйкес келеді. Сонымен қатар, өндірістік 
ағын немесе оның бір бөлігі жүйелі түрде көлденең бағытта – бір 
аралықтан екіншісіне және керісінше қозғалады. Бөлшектердің, құрастыру 
бірліктерінің және бұйымдардың ағындағы бойлық орын ауыстырулары 
вагонеткаларда рельс жолдары бойынша жүзеге асырылады. Аралықтардың 
соңында жүктен босатылғаннан кейін вагоншалар бұйымдарды дайындау 
ағыны үшін жолдардың жанында орналасқан рельстік жолдар бойынша да 
бастапқы жағдайға қайтарылады. Көлденең орын ауыстырулар 
(бөлшектерді, құрастыру бірліктері мен бұйымдарды бірнеше аралыққа 
қызмет көрсететін манипуляторларға, автоматтарға және басқа да жоғары 
өнімді жабдыққа беру, сондай-ақ көрсетілген бөлшектерді, құрастыру 
бірліктері мен бұйымдарды бастапқы аралыққа қайтару) кран-
арқалықтармен немесе крандармен орындалады. Аралықтарды 
мамандандыру өндірістік ағынның бойлық бағытындағыдай 
ұйымдастырылады.      
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Сурет 1.162 - Бойлық бағыттағы цех сызбасы өндіріс ағыны [2] 

 
 
 

 
 

Сурет 1.163 - Күрделі өндіріс цехының сызбасы аралас конструкциялары 
бар бір типті өндірістік ағынның бағыты [2] 
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Сурет 1.162 - Бойлық бағыттағы цех сызбасы өндіріс ағыны [2] 

 
 
 

 
 

Сурет 1.163 - Күрделі өндіріс цехының сызбасы аралас конструкциялары 
бар бір типті өндірістік ағынның бағыты [2] 

 

  
 

 
Сурет 1.164 - Цикл бағыты бар цех схемасы өндіріс ағыны [2] 

 
 
 

1.6.2. Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылыс конструкциялары 
 
Кең жолақты илектелген қос таврлар мен таурларды кран 

арқалықтарын, бағандарды және құрылыс құрылымдарының басқа 
элементтерін өндіруде кеңінен қолдану ұсынылады (сурет. 1.165).   

Бағандар тұрақты және ауыспалы, қатты және торлы болуы мүмкін. 
Олардың бөлімдері әдетте кең жолақты прокат профильдерін қолдана 
отырып жасалады (сурет. 1.166). Орнату шарттары бағандарды өндіруге 
келесі талаптарды қояды: тірек тақтасының тірек жазықтығына баған 
осьінің перпендикулярлығы және бағандар арасындағы қашықтықты 
сақтау, монтаж тесіктерінің дұрыс орналасуы.  
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Сурет 1.165 - Өнеркәсіптік ғимараттың қаңқасы 

Өнеркәсіптік ғимараттың қаңқасы тірек және қоршау 
құрылымдарынан тұрады. Жүк көтергіш құрылымдар - бұл бағандар, 
рафтерлер мен фермалар, кран арқалықтары, шатыр төсеніштері төселген 
тіректер. Қоршау құрылымдары - бұл сыртқы және ішкі қабырғалар, 
бөлімдер, шатыр жабыны. 
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Сурет 1.165 - Өнеркәсіптік ғимараттың қаңқасы 

Өнеркәсіптік ғимараттың қаңқасы тірек және қоршау 
құрылымдарынан тұрады. Жүк көтергіш құрылымдар - бұл бағандар, 
рафтерлер мен фермалар, кран арқалықтары, шатыр төсеніштері төселген 
тіректер. Қоршау құрылымдары - бұл сыртқы және ішкі қабырғалар, 
бөлімдер, шатыр жабыны. 

 

  
 

 
 

а, б, е – бағандардың қос таврлы қимасы; в, г, д-қорапты қима 
 

Сурет 1.166 - Болат бағаналардың негізгі түрлері 
 
 Өнеркәсіптік ғимараттың жақтауының негізгі элементтері және оның 

негізгі параметрлері суретте көрсетілген. 1.167. Бағандар жүктемені 
ғимараттың жақтауынан, қардан және көпір крандарынан қабылдайды 
және оны іргетас арқылы жерге өткізеді. Бағандардың осьтерінің 
орналасуы оның негізгі сипаттамасы болып табылатын және 
шеберхананың өндірістік мүмкіндіктерін анықтайтын ғимарат 
бағандарының торын құрайды. Бір қатардың бағандары тіреуіш фермалар 
сүйенетін тіреуіш фермалармен өзара байланысты. Екі іргелес қатардың 
бағандарының осьтері арасындағы қашықтық қатаң қалыпқа келтірілген 
және әдетте өлшемдері 18; 24; 30 немесе 36 м болатын цех аралығының 
енін құрайды. Үлкен аралық цехтың өндірістік мүмкіндіктерін кеңейтеді, 
бірақ оның құнының едәуір артуына әкеледі.       

Осыған байланысты жобаларда ені 30 және 36 м аралықтарды 
қолдану ерекше негіздемені қажет етеді. Бағандардың қадамы, әдетте, 12 м 
(кейде 6 м) құрайды. Бағандардағы байланыстар жүктемені крандардың 
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бойлық тежелуінен, жел жүктемесінен қабылдайды және оны бағандардың 
іргетастарына өткізеді. Шамдар табиғи желдетуді және аралықтарды 
жарықтандыруды қамтамасыз етеді. 

 

 

Н3 — аралықтың биіктігі; Нп-еден деңгейінен ғимараттың металл 
конструкцияларының массасын жабудың төменгі нүктесіне дейінгі 

қашықтық. 

Сурет 1.167. Өнеркәсіптік ғимараттың бағандары мен қабаттасуы 

Аралық биіктігі (сурет. 1.167) НЗ көпірлі крандары болмаған кезде 
еден деңгейінен жабынның төменгі нүктесіне дейінгі қашықтық ретінде 
анықталады. Көпірлі крандар болған кезде аралықтың биіктігін еден 
деңгейінен Нп кран асты рельс бастиегінің бетіне дейінгі қашықтықпен 
анықтау қабылданған. Ұшу биіктігін таңдауды негіздеу көптеген 
факторларды мұқият ескеруді қажет етеді. Ұшу биіктігін арттыру 
ғимараттың құнын едәуір арттырады, алайда ол үлкен құрылымдарды 
шығаруға мүмкіндік беретін және үлкен жабдықты орнатуға, жүк көтергіш 
және көлік жабдықтарын, еден мен аспалы құралдарды орналастыруға 
айтарлықтай үлкен мүмкіндіктер жасай отырып, өндіріс мүмкіндіктерін 
кеңейтеді. 

Бағаналар  
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шығаруға мүмкіндік беретін және үлкен жабдықты орнатуға, жүк көтергіш 
және көлік жабдықтарын, еден мен аспалы құралдарды орналастыруға 
айтарлықтай үлкен мүмкіндіктер жасай отырып, өндіріс мүмкіндіктерін 
кеңейтеді. 

Бағаналар  

  
 

 

h1 және h3 - тиісінше жабдықтар мен тасымалданатын жүктердің ең 
үлкен биіктігі; h2 - саңылау; h4 - бітеу биіктігі; h5 - кран асты рельс басынан 

конвейерлер ілмегінің төменгі нүктесіне дейінгі ең аз қашықтық 

Сурет 1.168. Аралықтың биіктігін анықтау схемасы. 

 

Есептеу кезінде аралықтардың қажетті биіктігі немесе қолданыстағы 
өндірістегі өндірілген құрылымдардың ең үлкен биіктігі анықталады. Көпір 
крандары болған кезде биіктікті есептеу кезінде жабдықтар мен 
тасымалданатын жүктердің ең үлкен өлшемдері ескеріледі (сурет. 1.168). 
Цехты жобалау кезінде келесі көрсеткіштер анықталады:  

h1 және h3 — бұл аралықтағы жабдықтың және тасымалданатын 
жүктердің ең үлкен биіктігі;  

h2 — бұл саңылау, атап айтқанда, жүк сөрелерінде бойлық тербелуге 
мүмкіндік береді және 0,5-ке тең... 1 м;  
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h4 — қатарлау биіктігі (қатарлау енінің жартысынан кем емес 
қабылданады);  

h5 - көпірлі кранның паспорты бойынша анықталатын кран асты 
рельстің басынан ілгектің төменгі нүктесіне дейінгі ең аз арақашықтық 
(0,75 м кем емес).  

Құрылыс конструкциялары элементтерінің өлшемдерін 
біріздендіруге байланысты аралық биіктіктердің бірқатар өлшемдері 
қалыпқа келтірілген (кесте. 1.8). 

Кесте 1.8. Бір қабатты ғимараттардың цехтарының бірыңғай 
параметрлері 

Аралықтың 
өлшемдері, м 

Баған 
қадамы, м 

Еденнен жабындардың көтергіш 
конструкцияларына дейінгі 
биіктігі, м 

Кран рельс 
басының 
белгісі, м 

Көпірлі крандар болған кезде 

18; 24 6; 12 

10,8 8,15 
12,6 9,65 
16,2 12,65 
18,0 14,45 

30 6; 12 
16,2 12,65 
18,0 14,45 

Крансыз ғимараттар 

18; 24 

6; 12 
4,8 — 
6,0 — 
7,2 — 

12 8,4 - 
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1.6.3. Учаскелерге жабдықтарды орналастыруды жоспарлау 
 
Жобаланған өндіріс процесінің кеңістігінде ұтымды орналастыру 

және осы процесті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістің барлық негізгі 
элементтері жоспар сызбаларын және жобаланған шеберхананың 
бөлімдерін әзірлеуді қажет етеді. Мұны істеу үшін, ең алдымен, 
соңғысының құрамын орнату керек. 

Дәнекерлеу өндірісінің қандай да бір түріне жататындығына 
қарамастан, құрастыру және дәнекерлеу цехтары толық құрамда келесі 
бөлімдер мен үй-жайларды қамтуы мүмкін. 

Өндірістік бөлімшелер. Дайындау бөлімшесі өндірістік учаскелерді 
қамтиды: металды түзету және белгілеу, газды жалынмен өңдеу (кесу), 
Электр термиялық кесу, станоктық өңдеу, құбыр, ұсталық-қазандық немесе 
қалыптау (престеу), слесарлық-механикалық және металды тазалау. Әдетте 
тораптық және жалпы құрастыру-дәнекерлеу, құрастыру, дәнекерлеу, 
дәнекерлеу, тойтару, термоөңдеу, механикалық өңдеу, дайын өнімді сынау 
және ақауларды түзету, беткі жабындарды жағу және өнімді өңдеу 
өндірістік учаскелерімен бөлінетін құрастыру-дәнекерлеу бөлімшесі. 
Өнімді механикалық өңдеу, қаптау және өңдеу учаскелері жобаланатын 
құрастыру-дәнекерлеу цехының құрамына кірмейді, егер онда 
дәнекерленген конструкциялар механизмдерді монтаждау, түпкілікті 
құрастыру, өңдеу және зауыт бұйымдарын шығару үшін механикалық 
жинау цехына берілуге тиіс болса. 

Қосалқы бөлімшелер. Түсіру-сұрыптау алаңы және металды 
дайындау учаскесі бар металл цех қоймасы, оларды сұрыптау және 
жинақтау учаскесі бар бөлшектер мен жартылай фабрикаттардың аралық 
қоймасы, операцияаралық қатпар учаскелері мен орындары, бақылау және 
буып-түю бөлімшелері және тиеу алаңы бар цехтың дайын өнімінің 
қоймасы. Электродтар мен флюстердің, жанғыш және қорғаныш газдары 
бар баллондардың, құралдардың, құрылғылардың, қосалқы бөлшектер мен 
қосалқы материалдардың қоймалары. Шеберханалар: шаблондар жасау, 
жөндеу, электромеханикалық және т. б. Бөлімдер: электр машинасы 
(дәнекерлеу генераторларын және доғалы және электр қожды дәнекерлеу 
жұмыс орындарын энергиямен қоректендірудің басқа көздерін 
орталықтандырып орналастыру үшін), ацетилен, компрессорлық. Цех 
трансформаторлық қосалқы станциялары. 

Әкімшілік-кеңсе және тұрмыстық үй-жайлар. Цех кеңсесі, 
гардероб, дәретхана, қолжуғыш, себезгі бөлмесі, буфет, демалуға және 
тамақтануға арналған бөлме, медпункт. 

Құрастыру-дәнекерлеу цехының көлеміне және онда орналасқан 
өндірістік процестердің ерекшеліктеріне байланысты жоғарыда аталған 
бөлімдердің кейбіреулері, учаскелер мен Үй-жайлар болмауы немесе 
басқалармен біріктірілуі мүмкін; кейбір бөлімдер мен учаскелерді тәуелсіз 
шеберханаларға бөлуге болады. 
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Әрбір өнеркәсіптік кәсіпорын әдетте әртүрлі шеберханаларды, 
зауыттық ұйымдарды, құрылғылар мен құрылыстарды біріктіреді. Әрбір 
жеке жағдайда барлық шеберханалар мен зауыттық ұйымдар мен 
құрылғылардың тізімі конструкцияның басында — болашақ зауыттың 
алдын-ала бас жоспарын жасау кезінде белгіленеді. Зауыттың жалпы Бас 
жоспарын әзірлеу және оның жекелеген бөліктерін құрастыру Осы курстың 
оқу бағдарламасына кірмейді. Сондықтан, оны ұсыну кезінде шеберхананы 
жобалау үшін негізгі бастапқы материалдардың бірі болып табылатын 
құрастырылған бас жоспардың болуы болжанады. 

Зауыттың құрамында жобаланған тәуелсіз құрастыру және 
дәнекерлеу цехы әрқашан, бір жағынан, сатып алу және өңдеу цехтары мен 
зауыт қоймаларының өнімдерін тұтынушы, екінші жағынан, дайын өнімді 
түпкілікті өңдеу цехтары үшін және (кейбір жағдайларда) дайын өнімнің 
жалпы зауыттық қоймасы үшін өз өнімдерін жеткізуші болып табылады. 
Осылайша, жобаланған құрастыру-дәнекерлеу цехы мен зауыттың басқа 
цехтары, құрылыстары мен құрылғылары арасында зауытта берілген өнімді 
дайындау процесінің қалыпты орындалуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір 
өндірістік байланыс бар. 

Жобаланған құрастыру-дәнекерлеу цехының басқа цехтармен және 
жалпы зауыттық құрылғылармен сандық жағынан байланысы әртүрлі 
болуы мүмкін. Осы байланыстың неғұрлым жалпы өлшеуіші уақыт бірлігі 
(жыл, ай, тәулік немесе ауысым) үшін мегаграммалардағы (тонналардағы) 
не өнімнің жылдық шығарылу санының процентіндегі жүк айналымы 
болып табылады. Материалдарды, жартылай фабрикаттарды, құрастыру 
қондырғыларын және т.б. бір цехтан екінші цехқа жеткізу және жіберу 
бойынша жүк айналымы неғұрлым көп болса, олардың арасындағы 
байланыс соғұрлым көп болады. 

Бүкіл зауытты және оның жеке цехтарын жобалау кезінде жеке 
цехтар арасындағы барлық өндірістік байланыстардың тікелей ағынын 
жүзеге асыруға, олардың өзара ыңғайлы орналасуына және материалдар 
мен өнімдердің қайтарылуына жол бермеуге тырысу керек. Осы ережелерді 
сақтау кез-келген өнеркәсіптік кәсіпорынды ұтымды ұйымдастырудың 
міндетті шарты болып табылады. 

Цехтан тыс және оның ішіндегі өндірістік процестердің жекелеген 
бөліктерін неғұрлым ұтымды орналастыру үшін жобаланған құрастыру 
және дәнекерлеу цехы мен оны жеткізушілер мен зауыттағы тұтынушылар 
арасындағы өндірістік байланысты анықтау қажет. Сонымен қатар, 
жобаланған шеберхананың басқа шеберханаларға, қоймаларға және басқа 
да жалпы зауыттық құрылыстарға қатысты орналасуы олардың 
әрқайсысымен өндірістік байланысы неғұрлым жақын болуы керек. Осы 
талаптардың орындалуы ең аз көлік шығындарын және шеберханалар 
арасында жүктерді тасымалдауға кететін уақытты анықтайды және цех 
ішіндегі жүк ағындарын жобалаудың негізгі алғышарттарын белгілейді. 
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Әрбір өнеркәсіптік кәсіпорын әдетте әртүрлі шеберханаларды, 
зауыттық ұйымдарды, құрылғылар мен құрылыстарды біріктіреді. Әрбір 
жеке жағдайда барлық шеберханалар мен зауыттық ұйымдар мен 
құрылғылардың тізімі конструкцияның басында — болашақ зауыттың 
алдын-ала бас жоспарын жасау кезінде белгіленеді. Зауыттың жалпы Бас 
жоспарын әзірлеу және оның жекелеген бөліктерін құрастыру Осы курстың 
оқу бағдарламасына кірмейді. Сондықтан, оны ұсыну кезінде шеберхананы 
жобалау үшін негізгі бастапқы материалдардың бірі болып табылатын 
құрастырылған бас жоспардың болуы болжанады. 

Зауыттың құрамында жобаланған тәуелсіз құрастыру және 
дәнекерлеу цехы әрқашан, бір жағынан, сатып алу және өңдеу цехтары мен 
зауыт қоймаларының өнімдерін тұтынушы, екінші жағынан, дайын өнімді 
түпкілікті өңдеу цехтары үшін және (кейбір жағдайларда) дайын өнімнің 
жалпы зауыттық қоймасы үшін өз өнімдерін жеткізуші болып табылады. 
Осылайша, жобаланған құрастыру-дәнекерлеу цехы мен зауыттың басқа 
цехтары, құрылыстары мен құрылғылары арасында зауытта берілген өнімді 
дайындау процесінің қалыпты орындалуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір 
өндірістік байланыс бар. 

Жобаланған құрастыру-дәнекерлеу цехының басқа цехтармен және 
жалпы зауыттық құрылғылармен сандық жағынан байланысы әртүрлі 
болуы мүмкін. Осы байланыстың неғұрлым жалпы өлшеуіші уақыт бірлігі 
(жыл, ай, тәулік немесе ауысым) үшін мегаграммалардағы (тонналардағы) 
не өнімнің жылдық шығарылу санының процентіндегі жүк айналымы 
болып табылады. Материалдарды, жартылай фабрикаттарды, құрастыру 
қондырғыларын және т.б. бір цехтан екінші цехқа жеткізу және жіберу 
бойынша жүк айналымы неғұрлым көп болса, олардың арасындағы 
байланыс соғұрлым көп болады. 

Бүкіл зауытты және оның жеке цехтарын жобалау кезінде жеке 
цехтар арасындағы барлық өндірістік байланыстардың тікелей ағынын 
жүзеге асыруға, олардың өзара ыңғайлы орналасуына және материалдар 
мен өнімдердің қайтарылуына жол бермеуге тырысу керек. Осы ережелерді 
сақтау кез-келген өнеркәсіптік кәсіпорынды ұтымды ұйымдастырудың 
міндетті шарты болып табылады. 

Цехтан тыс және оның ішіндегі өндірістік процестердің жекелеген 
бөліктерін неғұрлым ұтымды орналастыру үшін жобаланған құрастыру 
және дәнекерлеу цехы мен оны жеткізушілер мен зауыттағы тұтынушылар 
арасындағы өндірістік байланысты анықтау қажет. Сонымен қатар, 
жобаланған шеберхананың басқа шеберханаларға, қоймаларға және басқа 
да жалпы зауыттық құрылыстарға қатысты орналасуы олардың 
әрқайсысымен өндірістік байланысы неғұрлым жақын болуы керек. Осы 
талаптардың орындалуы ең аз көлік шығындарын және шеберханалар 
арасында жүктерді тасымалдауға кететін уақытты анықтайды және цех 
ішіндегі жүк ағындарын жобалаудың негізгі алғышарттарын белгілейді. 

  
 

Әрине, өндірістік байланыс пен зауыттың тәуелсіз 
шеберханаларының өзара орналасуы туралы жоғарыда айтылғандардың 
бәрі цехтағы бөлімдер мен өндірістік учаскелердің өзара орналасуы туралы 
ұқсас мәселелерді шешуге бірдей қатысты. 

Цехтың орналасуы - оның барлық өндірістік бөлімшелері мен 
учаскелері, сондай-ақ көмекші, әкімшілік-кеңсе және тұрмыстық үй-
жайлар мүмкіндігінше осы бөлімдердің әрқайсысында орындалатын 
процестердің барлық нақты талаптарын толығымен қанағаттандыруы 
керек. Бұл өнеркәсіптік кәсіпорындарды ұтымды жобалаудың негізгі 
міндеттерінің бірі. Дәнекерлеу цехтарында негізгі жетекші процестер 
құрастыру және дәнекерлеу жұмыстары болғандықтан, дәнекерлеу 
жобаларын жасау кезінде осы процестердің талаптарын қанағаттандыруға 
ерекше назар аудару керек. 

Бұл талаптар негізінен берілген дәнекерленген металл 
бұйымдарының және оларды дайындаудың тиісті ұтымды таңдалған 
тәсілдерінің жеке ерекшеліктерімен; берілген өнім шығарылымының 
сандық құрамына байланысты көзделуі тиіс өндіріс типінің және оны 
жүзеге асырудың ұйымдастырушылық нысандарының тән 
ерекшеліктерімен; негізгі (құрастыру-дәнекерлеу) бөлімшелер мен 
учаскелердің цехтың басқа өндірістік және қосалқы бөлімшелерімен 
өндірістік байланыс дәрежесімен анықталады. 

Дәнекерлеу өндірісінің әр түрлі түрлеріне және оларды 
ұйымдастырудың түрлеріне сәйкес бір қабатты құрастыру және дәнекерлеу 
шеберханаларын жобалау тәжірибесінде белгілі бір типтік схемалар 
құрылды (сурет.1.162-1.164) олардың құрамына кіретін мынадай өндірістік 
бөлімшелер мен учаскелердің, сондай-ақ қосалқы, тұрмыстық және өзге де 
үй-жайлардың өзара орналасуы (жинақталуы): металл қоймасы; ұста-пресс 
бөлімшесі; дайындау бөлімшесі; бөлшектердің аралық жинақтау қоймасы; 
тораптық құрастыру және дәнекерлеу бөлімшесі; жалпы құрастыру және 
дәнекерлеу бөлімшесі; өнімді жабу және өңдеу бөлімшесі; дайын өнім 
қоймасы; әкімшілік-кеңсе, қызметтік және тұрмыстық үй-жайлар; өрт  

Сипатталған жобалық дамудың негізгі және өте күрделі міндеті-
шеберхананы жобалаудың негізгі нәтижелерінің бірі болып табылатын 
шеберхананың жоспарын құру. Ондағы технологиялық процестің 
кеңістіктік орналасуын анықтайтын шеберхананың (бөлімнің, учаскенің) 
мұндай жоспары кейіннен құрылысшылар цех ғимаратының конструкция 
ерекшеліктері мен бөлшектерін анықтау мақсатында жасаған құрылыс 
жоспарына қарағанда технологиялық деп аталады. 

Ғимараттың жоспары мен бөлімдерін әзірлеу барысында. жобаланған 
құрастыру және дәнекерлеу цехы соңғысының қажетті өлшемдерін және 
ондағы барлық өндіріс элементтерінің орналасуын анықтайды. Сонымен 
қатар, цех ғимаратындағы аралықтардың қажетті биіктігін анықтау күрделі 
емес, себебі өндірілетін өнімдер мен қабылданған өндірістік жабдықтардың 
максималды мөлшері белгілі. 
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Технологиялық жоспарды әзірлеу жобаланған өндіріс үшін ең 
ұтымды шеберхананың орналасу схемасын таңдауды, оның геометриялық 
өлшемдерін анықтауды және оның мазмұнын кейіннен нақтылауды 
қамтиды. 

Цехтың және оның әр бөлімінің жоспарын құру бірнеше шешімдерге 
мүмкіндік беретін техникалық міндет болып табылады. Бұл мәселені 
ұтымды шешуге цехтың технологиялық жоспарының орналасу 
схемасының бірнеше (екі-үш) нұсқаларын қатар әзірлеу және оларды 
кейіннен техникалық-экономикалық салыстыру арқылы қол жеткізіледі. 

Өзіне тән өндірістік және техникалық сипаттамалары бар 
орналасудың әр типтік схемасында оны дәнекерлеу өндірісінің әртүрлі 
жобаларында қолдануды анықтайтын ерекшеліктер бар. Бұл цехтың 
(бөлімнің) технологиялық жоспарын әзірлеудің басында оның ұтымды 
схемасын таңдауға мүмкіндік береді, ол әзірленген дәнекерлеу жобасына 
сәйкес келеді. 

Машина жасау зауыттарының цехтары үшін жоспарда келесі 
өлшемдердің бірыңғай типтік секциялары орнатылған: негізгі секциялар 
(бойлық аралықтар үшін) 144 х 72 және 72 х 72 м бағандар торымен 24 х 12 
және 18 х 12 м, мұнда өлшемі 12 м бағандардың қадамын білдіреді (яғни, 
аралық бойымен көрші бағандардың осьтері арасындағы қашықтық), ал 18 
және 24 м өлшемдер аралықтардың енін білдіреді (бағандардың осьтері 
арасында); қосымша секциялар (көлденең аралықтар үшін) 24х72 м, (24 + 
24) х 72 және 30x72 М, мұнда өлшемдері 24 және 30 м аралықтардың еніне 
жатады. 

Біріншіден, жобаланған цехтың қажетті жалпы ауданы есептеледі 
(тұрмыстық және әкімшілік-кеңсе бөлмелері жоқ). Ол үшін өнімнің 
жылдық шығарылымының берілген саны (Мг), жобаланатын цех үшін 
өндіріс элементтерінің талап етілетін сандық құрамын анықтау бойынша 
бұрын жүргізілген есептеулердің нәтижелері және ірілендірілген 
көрсеткіштер пайдаланылады   

Бұл ретте цех аралықтарының санын (олардың мамандануын ескере 
отырып), олардың өлшемдерін, сондай-ақ тұтастыру схемасының 
өлшемдерін шамамен белгілейді. Егер жобаланатын цехтың тұрмыстық 
және әкімшілік-кеңселік үй-жайлары жеке ғимаратта емес, өндірістік 
корпусқа жапсарлас құрылыс түрінде көзделсе, онда осы жапсаржай алып 
жатқан ауданды айқындайды. 

Осылайша алынған таңдалған орналасу схемасының геометриялық 
өлшемдері 1 : 100 немесе 1 : 50 қабылданған масштабта А1 парағында 
жобаланған шеберхананың жоспарын құруға мүмкіндік береді, оған 
бағаналардың торлары мен цехтың барлық өндірістік бөлімдері мен 
қосалқы үй-жайларының шекаралары қолданылады.  
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Технологиялық жоспарды әзірлеу жобаланған өндіріс үшін ең 
ұтымды шеберхананың орналасу схемасын таңдауды, оның геометриялық 
өлшемдерін анықтауды және оның мазмұнын кейіннен нақтылауды 
қамтиды. 

Цехтың және оның әр бөлімінің жоспарын құру бірнеше шешімдерге 
мүмкіндік беретін техникалық міндет болып табылады. Бұл мәселені 
ұтымды шешуге цехтың технологиялық жоспарының орналасу 
схемасының бірнеше (екі-үш) нұсқаларын қатар әзірлеу және оларды 
кейіннен техникалық-экономикалық салыстыру арқылы қол жеткізіледі. 

Өзіне тән өндірістік және техникалық сипаттамалары бар 
орналасудың әр типтік схемасында оны дәнекерлеу өндірісінің әртүрлі 
жобаларында қолдануды анықтайтын ерекшеліктер бар. Бұл цехтың 
(бөлімнің) технологиялық жоспарын әзірлеудің басында оның ұтымды 
схемасын таңдауға мүмкіндік береді, ол әзірленген дәнекерлеу жобасына 
сәйкес келеді. 

Машина жасау зауыттарының цехтары үшін жоспарда келесі 
өлшемдердің бірыңғай типтік секциялары орнатылған: негізгі секциялар 
(бойлық аралықтар үшін) 144 х 72 және 72 х 72 м бағандар торымен 24 х 12 
және 18 х 12 м, мұнда өлшемі 12 м бағандардың қадамын білдіреді (яғни, 
аралық бойымен көрші бағандардың осьтері арасындағы қашықтық), ал 18 
және 24 м өлшемдер аралықтардың енін білдіреді (бағандардың осьтері 
арасында); қосымша секциялар (көлденең аралықтар үшін) 24х72 м, (24 + 
24) х 72 және 30x72 М, мұнда өлшемдері 24 және 30 м аралықтардың еніне 
жатады. 

Біріншіден, жобаланған цехтың қажетті жалпы ауданы есептеледі 
(тұрмыстық және әкімшілік-кеңсе бөлмелері жоқ). Ол үшін өнімнің 
жылдық шығарылымының берілген саны (Мг), жобаланатын цех үшін 
өндіріс элементтерінің талап етілетін сандық құрамын анықтау бойынша 
бұрын жүргізілген есептеулердің нәтижелері және ірілендірілген 
көрсеткіштер пайдаланылады   

Бұл ретте цех аралықтарының санын (олардың мамандануын ескере 
отырып), олардың өлшемдерін, сондай-ақ тұтастыру схемасының 
өлшемдерін шамамен белгілейді. Егер жобаланатын цехтың тұрмыстық 
және әкімшілік-кеңселік үй-жайлары жеке ғимаратта емес, өндірістік 
корпусқа жапсарлас құрылыс түрінде көзделсе, онда осы жапсаржай алып 
жатқан ауданды айқындайды. 

Осылайша алынған таңдалған орналасу схемасының геометриялық 
өлшемдері 1 : 100 немесе 1 : 50 қабылданған масштабта А1 парағында 
жобаланған шеберхананың жоспарын құруға мүмкіндік береді, оған 
бағаналардың торлары мен цехтың барлық өндірістік бөлімдері мен 
қосалқы үй-жайларының шекаралары қолданылады.  

 
  

  
 

Кесте 1.9 - Жабдықты цехқа орналастыру нормативтері  
 
№ Цех параметрі Мәні, м 

1 Биіктігі 1 м-ден аспайтын материалдар, бөлшектер 
қатарлары арасындағы өту жолы 

1,0 

2 Автоматты дәнекерлеу қондырғылары арасындағы 
өту жолдары 

1,5 

3 Қабырға (колонна) мен автоматты дәнекерлеу 
қондырғылары арасындағы қашықтық 

1,0 

4 Газбен дәнекерлеу және газбен кесу жұмыс орнының 
айналасындағы өту жолдары 

1,0 

5 Қабырғадан (колоннадан) станоктың бүйір немесе 
артқы жағына дейінгі қашықтық 

0,8 

6 Өту ені (автомашина, контейнер тасығыш және өзге 
де тиегіштер)  

3,0 

7 Жер үсті рельс жолымен қозғалатын жүк көтергіш 
машина мен жақын жатқан заттар арасындағы 
қашықтық: 
2 м дейінгі биіктікте 
2 м астам биіктікте 

 
 
 

0,7 
0,4 

8 Көлденең орын ауыстыру кезінде жүктің заттар 
үстінен көтерілу биіктігі 

0,5 

 
Түйінді және жалпы құрастыру және дәнекерлеу бөлімдерінің 

жоспарын жасау кезінде ең бастысы — аралықтардың қажетті санын және 
олардың әрқайсысының қажетті өлшемдерін-ұзындығын, енін және 
биіктігін анықтау. Цехтың орналасу схемасын жасау кезінде шамамен 
қабылданған бұл параметрлер технологиялық жобалау стандарттарына 
сәйкес ұсынылған аралық өлшемдерін ескере отырып, технологиялық 
жоспарды егжей-тегжейлі әзірлеу процесінде нақтылануы керек. 

Егжей-тегжейлі жобалау кезінде құрастыру және дәнекерлеу 
бөлімдері жоспарының көрсетілген параметрлерін нақтылаудың негізгі 
әдісі жабдықтың, құрастыру-дәнекерлеу стендтерінің және басқа да жұмыс 
орындарының санын есептеу бойынша қабылданған жоспарға дәйекті 
(технологиялық процесті орындау барысы бойынша) орналастыру болып 
табылады. Сонымен қатар, олар өндірістің тікелей ағымын және әр 
аралықтағы жұмыстың ұтымды мамандануын қамтамасыз етіп қана 
қоймай, сонымен қатар көлік құралдарының жүк көтергіштігін (негізінен 
төрттағанды немесе көпір крандары, бірақ кран арқалықтарының, 
арбалардың, консольдік крандардың қатысуымен) Жақсы пайдалануға қол 
жеткізуге тырысады. 

Ол үшін жобаланатын құрастыру-дәнекерлеу бөлімшелеріндегі 
барлық жекелеген өндірістік учаскелер жоспарда (өндірістің тура ағынын 
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бұзбай) дайындалатын құрастыру бірліктерінің (бұйымдарының) 
салмағына байланысты әр түрлі аралықтарда орналастырылады. 

Осыдан кейін көлік құралдарының жүк көтергіштігі әрбір осы 
аралықта дайындалған құрастыру бірліктерінің (бұйымдарының) ең үлкен 
массасына сәйкес немесе көлік партиясының ең үлкен массасына сәйкес 
(ұсақ өнімдер дайындалған жағдайда) тағайындалады. 

Аралықтардың саны ең ұтымды мамандандыру негізінде 
нақтыланады. Орналасу схемасында қабылданған әрбір аралықтың енін 
аралықтағы жұмыс орындарын жоспарлаудың тексеру эскиздерін жасау 
және жұмыс орындарының ені мен олардың арасындағы өту жолдары мен 
өту жолдарының мөлшерін одан әрі есептеу арқылы нақтылайды. Бұл ретте 
Жабдықты, құрастыру-дәнекерлеу жұмыс орындарын және құрастыруға 
түсетін бөлшектер мен құрастыру бірліктері үшін соңғы бүктеу 
орындарына тікелей жақын орналасатын жабдықты жоспарлау аралықтың 
бойында орналасқан қатарлармен орындалады. Әр аралықтағы l жұмыс 
орындарының осындай қатарларының немесе сызықтарының саны әр түрлі 
болуы мүмкін. Алайда, ең көп қолданылатыны — жұмыс орындарының екі 
қатарлы орналасуы (L-2), оның орындылығы келесі ойлармен негізделген. 

1.169 – 1.174 суреттерде дайындау және құрастыру-дәнекерлеу 
бөлімшелерінің жұмыс орындарын құрастыру мысалдары келтірілген. 
"Алдыңғы көрініс" сызбасы ретінде құрастыруда негізгі технологиялық 
жабдық (металл өңдеу станогы, дәнекерлеу жартылай автоматы немесе 
автомат, газ кесетін немесе плазморездеу қондырғысы, қоректендірудің 
дәнекерлеу көзі, газы бар баллондар және т.б.), көтергіш-көлік жабдығы, 
дайындамаларға, жиналған және дәнекерленген тораптарға арналған қойма 
орындары немесе контейнерлер, сондай-ақ өңдеу процесіндегі деталь 
немесе конструкция бейнеленген.  

 

 
 

1-радиалды бұрғылау станогы; 2-кондукторы бар үстел; 
3, 4 – дайындамалары бар контейнерлер 

 
Сурет 1.169. Бұрғылаудың жұмыс орнын құрастыру 
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бұзбай) дайындалатын құрастыру бірліктерінің (бұйымдарының) 
салмағына байланысты әр түрлі аралықтарда орналастырылады. 

Осыдан кейін көлік құралдарының жүк көтергіштігі әрбір осы 
аралықта дайындалған құрастыру бірліктерінің (бұйымдарының) ең үлкен 
массасына сәйкес немесе көлік партиясының ең үлкен массасына сәйкес 
(ұсақ өнімдер дайындалған жағдайда) тағайындалады. 

Аралықтардың саны ең ұтымды мамандандыру негізінде 
нақтыланады. Орналасу схемасында қабылданған әрбір аралықтың енін 
аралықтағы жұмыс орындарын жоспарлаудың тексеру эскиздерін жасау 
және жұмыс орындарының ені мен олардың арасындағы өту жолдары мен 
өту жолдарының мөлшерін одан әрі есептеу арқылы нақтылайды. Бұл ретте 
Жабдықты, құрастыру-дәнекерлеу жұмыс орындарын және құрастыруға 
түсетін бөлшектер мен құрастыру бірліктері үшін соңғы бүктеу 
орындарына тікелей жақын орналасатын жабдықты жоспарлау аралықтың 
бойында орналасқан қатарлармен орындалады. Әр аралықтағы l жұмыс 
орындарының осындай қатарларының немесе сызықтарының саны әр түрлі 
болуы мүмкін. Алайда, ең көп қолданылатыны — жұмыс орындарының екі 
қатарлы орналасуы (L-2), оның орындылығы келесі ойлармен негізделген. 

1.169 – 1.174 суреттерде дайындау және құрастыру-дәнекерлеу 
бөлімшелерінің жұмыс орындарын құрастыру мысалдары келтірілген. 
"Алдыңғы көрініс" сызбасы ретінде құрастыруда негізгі технологиялық 
жабдық (металл өңдеу станогы, дәнекерлеу жартылай автоматы немесе 
автомат, газ кесетін немесе плазморездеу қондырғысы, қоректендірудің 
дәнекерлеу көзі, газы бар баллондар және т.б.), көтергіш-көлік жабдығы, 
дайындамаларға, жиналған және дәнекерленген тораптарға арналған қойма 
орындары немесе контейнерлер, сондай-ақ өңдеу процесіндегі деталь 
немесе конструкция бейнеленген.  

 

 
 

1-радиалды бұрғылау станогы; 2-кондукторы бар үстел; 
3, 4 – дайындамалары бар контейнерлер 

 
Сурет 1.169. Бұрғылаудың жұмыс орнын құрастыру 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-үш білікті біліктер; 2-дайындау; 3 - көтеру механизмі; 
4-құлатылған ернемек; 5-дайындамалары бар стеллаж 

 
Сурет 1.170. Біліктеудің жұмыс орнын құрастыру 

 
 

1 – бағыттағыштар; 2 – стенд; 3 – қармауыштар; 4-портал 
дөңгелектері; 

5 – жылжымалы портал; 6-пневмоцилиндрлер; 7-қысқыштар; 
8-бекіткіштер; 9-дайындамалар; 10-жиналған тораптарға арналған 

стеллаж 
 

Сурет 1.171 - Рамаларды құрастырудың жұмыс орнын құрастыру 
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1-негіз; 2-қос Тавр; 3-жылжымалы портал; 
4-тік қысқыштар; 5-көлденең қысқыштар; 

6-тік тіреулер; 7-жылжымалы тіректердің бекіткіштері; 
8-жылжымалы тіреу қысқышы; 9-электр қозғалтқышы; 

10-жүк көтергіш құрылғы; 11-дайындама қоймасы 
 

Сурет 1. 172 - Қос таврды құрастырудың жұмыс орнын құрастыру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-жиек; 2-қаңқа; 3-пневмоцилиндр; 4-маховичок; 
Пневмоцилиндрдің көлденең жылжуының 5-маховичкасы; 

6-тіректер; 7-роликтер; 8-Электр қозғалтқышы 
 

Сурет 1.173. Ернеу жиынының жұмыс орнын қаңқамен құрастыру 
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1-негіз; 2-қос Тавр; 3-жылжымалы портал; 
4-тік қысқыштар; 5-көлденең қысқыштар; 

6-тік тіреулер; 7-жылжымалы тіректердің бекіткіштері; 
8-жылжымалы тіреу қысқышы; 9-электр қозғалтқышы; 

10-жүк көтергіш құрылғы; 11-дайындама қоймасы 
 

Сурет 1. 172 - Қос таврды құрастырудың жұмыс орнын құрастыру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-жиек; 2-қаңқа; 3-пневмоцилиндр; 4-маховичок; 
Пневмоцилиндрдің көлденең жылжуының 5-маховичкасы; 

6-тіректер; 7-роликтер; 8-Электр қозғалтқышы 
 

Сурет 1.173. Ернеу жиынының жұмыс орнын қаңқамен құрастыру 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-қысқыштар; 2-тіректер; 3-иінтірек; 4-консоль; 5-негіз; 
6-пневмоцилиндр; 7-жүріс бұрандасы; 8-тірек; 9-электр 

қозғалтқышы; 
10-шарнир; 11-тірек; 12-шеткі ажыратқыш; 13-көз; 
14-бекіткіш; 15 – жиек; 16-жүк көтергіш механизм 

 
Сурет 1.174. Екі жиектің түйіспесін құрастырудың жұмыс орнын 

құрастыру 
 

 
1.6.4. Дәнекерлеу цехтарын нормалау және жобалау бойынша 

практикалық сабақтар 
 
Тақырып 1. Дәнекерлеу цехының жұмыс орындарының орналасу 

схемаларын әзірлеу  
Машина жасау өнеркәсібінің әрбір кәсіпорнында әдетте мынадай 

қойма үй-жайлары болады: металл қоймалары, жартылай фабрикаттар 
қоймалары (аралық, жиынтықтаушы); дайын өнім қоймалары; құралдар 
мен құрылғылардың қоймалары мен қоймалары; сатып алынатын 
Бұйымдар, бөлшектер мен жартылай фабрикаттар қоймасы; резервтік 
жабдықтар мен қосалқы бөлшектер қоймалары; сүрту, майлау және бояу 
материалдарының қоймалары мен қоймалары және отын қоймалары. 
Машина жасау зауыттарындағы жоғарыда аталған қоймалардың алғашқы 
төрт тобы көбінесе орталықтандырылмаған дүкен қоймаларының сипатына 
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Металл қоймасы, әдетте, цех ғимаратында орналасқан және 
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Металл қоймасының өлшемдері, бір жағынан, қоймада сақтауға 
арналған және шеберхананың өндірістік бағдарламасының үздіксіз 
орындалуын қамтамасыз ету үшін қажет әр түрлі металл түрлерінің қорына 
байланысты, ал екінші жағынан, металл өңдеуге арналған өндірістік 
жабдықтардың қоймада орнатылған бірліктерінің санына байланысты. 
материалдарды тасымалдау және тұтыну; тұтынылатын материалдардың 
номенклатурасында металдың арнайы және қалдық емес сұрыптары мен 
өлшемдерінің болуы. 

Қоймаларда материалдардың толып кетуіне жол бермеуді ескере 
отырып, экономикалық сипаттағы шарттар негізінде цех қоймасындағы 
жұмыс істейтін сұрыптар мен металл өлшемдерінің есептік қоры кестеде 
көрсетілген шектерде өндіріс сипатына байланысты технологиялық 
жобалау нормаларымен белгіленеді. Металл номенклатурасында сынау мен 
қабылдаудың ерекше жағдайларын талап ететін арнайы сорттар және 
металдың қалдық емес өлшемдері, сондай-ақ аз мөлшерде өндіру үшін 
талап етілетін жекелеген металдар болған кезде көрсетілген металл 
сорттарының қоймадағы қоры ұлғайтылуы мүмкін. 

Цех қоймасында сақталуға жататын G3 металының мөлшері 
белгіленгеннен кейін оны орналастыру үшін қажетті ауданды есептеуге 
кіріседі. Металл цех қоймасының Fc жалпы ауданы тікелей металл 
қатарлары немесе стеллаждар орналасқан Fn пайдалы (жүк) алаңына; 
өткелдер,өткелдер, түсіру (сұрыптау) алаңдары және қызметтік үй-жайлар 
орналасқан қосалқы алаңға; металдарды өңдеуге арналған білдектер мен 
жұмыс орындары орналасқан өндірістік алаңға /АҰҚ-ға (үлкен металл 
кесектерін кіші көлемдегі тасымалданатын дайындамаларға түзету және 
кесу) бөлінеді.Цехтың дайындау бөлімінде барлық металл өңдеу 
орындалған жағдайда өндірістік алаң қойманың жалпы ауданының 
құрамынан шығарылады. 

Металл цехының жалпы ауданы формула бойынша анықталады: 
 

 
пп

з
c nfGF 




0 � 
Осы формуланың оң жақ бөлігінің бірінші мүшесі қойманың пайдалы 

және қосалқы алаңының қосындысын, ал екінші мүшесі - өндірістік 
алаңның жалпы шамасын білдіреді. Бұл ретте қойманың пайдалы және 
қосалқы ауданына жүктеменің есептік тығыздығының мәнін тығыздығы 4 
мг/м3 астам металдар үшін сг0 = 1 Мг/м2 және тығыздығы төмен металдар 
үшін сг0 = 0,4 Мг/м2 тең деп қабылдайды. Металдарды өңдеудің әртүрлі 
түрлері үшін жекелеген жұмыс орындары алаңдарының шамалары (f, м2) 
мынадай тәжірибелік деректер бойынша қабылдануы мүмкін: 

Үлкен көлемдегі (10х2 м дейін) табақты металды машинамен түзету) 
немесе ұзындығы 18 м, м2 дейінгі профильді металл200 плиталардағы 
табақты металды қолмен түзету, м2 40-50 
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Металды қолмен немесе жартылай автоматты газбен кесутасымалды 
аппаратура, м240-50 

Металды жартылай автоматты немесе автоматты газбен кесу 
стационарлық қондырғыларда, қойма орындарын қоса алғанда кесу және 
кесілген металл, м260-320 металл қоймасында орналасқан дайындаманы 
кесудің жұмыс орнының орналасуын қарастырыңыз (сурет.1.175). 
Құрастырудың құрамына әзірлеуші жұмыс орнына, көтергіш-көлік 
жабдығына және уақытша қойма орындарына қызмет көрсететін жабдық 
пен жарақты қосуы тиіс.Сол сияқты, сатып алу және құрастыру - 
дәнекерлеу бөлімдерінің жұмыс орындары үшін макеттер жасалады. 
 

 
 

1-үстел; 2-Машина бағаны; 3-консоль топсасы; 4-пантограф; 
5-үлгі; 6-электромагнит; 7-ГАЗ кескіш; 8-пластина; 
9-кронштейн; 10-тор; 11-пульт; 12-газдарды қосу; 

13 және 14 – газ шұралары; 15-тельфер; 16 және 17-қойма орындары 
 

Сурет 1.175. Газ кесетін жұмыс орнын АСШ-70-те құрастыру 
 

 
Бақылау тапсырмалары  
1. Дайындау және құрастыру-дәнекерлеу бөлімдерінің жұмыс 

орындарының орналасуын орындаңыз. 
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Тақырып 2. Дәнекерлеу цехындағы технологиялық процесс 
операцияларын нормалау  

 
Практикалық сабақ жоспары: 
1. Дайындау операцияларын нормалау; 
2. Технологиялық процестің құрастыру операцияларын нормалау;   
3. Технологиялық процестің дәнекерлеу операцияларын нормалау;   
4. Технологиялық жабдықтың құрастыру-дәнекерлеу операцияларын 

нормалау процесінің;   
 
Технологиялық процесті нормалау өндіріс құралдарын толық және 

тиімді пайдалана отырып және озық жұмысшылардың тәжірибесін ескере 
отырып, белгілі бір ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда берілген 
жұмысты орындауға қажетті уақыт шығындарын белгілеу мақсатында 
жүргізіледі. Нормалауға мұндай тәсіл уақыттың техникалық негізделген 
нормаларын белгілеуді қамтамасыз етеді. 

Уақыт нормасына кері мән өндіріс нормасы деп аталады (уақыт 
бірлігіне дәнекерленген бөліктердің саны). 

Техникалық нормалау құрылымына берілген жұмысты орындау үшін 
қажетті шығындар ғана кіреді, атап айтқанда (жеке және сериялық өндіріс 
шарттары үшін): 

Тшт ка л. =То + Тв + Тобс + Тод + Т п. з. мин. 
Мұнда То - технологиялық процестің осы операциясы тікелей жүзеге 

асырылатын уақыт шығындарымен анықталатын негізгі уақыт, яғни 
өнімнің пішіні, өлшемі, құрылымы, безендірілуі өзгереді.Сатып алу 
процестерінің көпшілігі үшін (кесу, өңдеу, иілу, тесіктерді тесу, бұрғылау 
және т.б.) негізгі болып өнімнің пішіні мен мөлшерін өзгертуге тікелей 
кететін уақыт саналады.  

Дәнекерлеу процесінде негізгі уақыт-бұл дәнекерлеудің пайда 
болуына тікелей кететін уақыт (мысалы, доғалық дәнекерлеу кезінде 
доғаның жану уақыты немесе электродтың еруі). 

Тв - бұл негізгі жұмысты орындау үшін қалыпты жағдай туғызатын 
және әр өңделген өнімде немесе олардың белгілі бір санынан кейін 
қайталанатын әрекеттерді орындау үшін жұмысшыларға жұмсалатын 
көмекші, жабылмайтын уақыт. Көмекші уақытқа өнімді орнату және алып 
тастау, өңдеу кезінде оларды бұру, өңдеуден кейін өнімнің мөлшерін 
өзгерту және т.б. жұмыс уақытының шығындары кіреді. Ол қолмен және 
механикаландырылған болуы мүмкін. Мысалы, жиналған сәулені көтеру 
және тасымалдау механизмдерін қолдана отырып, дәнекерлеу стендіне 
орнатудың қосалқы уақыты механикаландырылған. 

Тобс - жұмыс орнын күтуге және оны жұмыс жағдайында ұстауға 
кететін уақыт шығынынан тұратын жұмыс орнына қызмет көрсету уақыты; 
ауысым басында және ауысым соңында құрал-саймандарды жаю және 
жинау, тексеру, сынамалау, майлау және тазалау, Жабдықты баптау, 



195
  
 

Тақырып 2. Дәнекерлеу цехындағы технологиялық процесс 
операцияларын нормалау  

 
Практикалық сабақ жоспары: 
1. Дайындау операцияларын нормалау; 
2. Технологиялық процестің құрастыру операцияларын нормалау;   
3. Технологиялық процестің дәнекерлеу операцияларын нормалау;   
4. Технологиялық жабдықтың құрастыру-дәнекерлеу операцияларын 

нормалау процесінің;   
 
Технологиялық процесті нормалау өндіріс құралдарын толық және 

тиімді пайдалана отырып және озық жұмысшылардың тәжірибесін ескере 
отырып, белгілі бір ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда берілген 
жұмысты орындауға қажетті уақыт шығындарын белгілеу мақсатында 
жүргізіледі. Нормалауға мұндай тәсіл уақыттың техникалық негізделген 
нормаларын белгілеуді қамтамасыз етеді. 

Уақыт нормасына кері мән өндіріс нормасы деп аталады (уақыт 
бірлігіне дәнекерленген бөліктердің саны). 

Техникалық нормалау құрылымына берілген жұмысты орындау үшін 
қажетті шығындар ғана кіреді, атап айтқанда (жеке және сериялық өндіріс 
шарттары үшін): 

Тшт ка л. =То + Тв + Тобс + Тод + Т п. з. мин. 
Мұнда То - технологиялық процестің осы операциясы тікелей жүзеге 

асырылатын уақыт шығындарымен анықталатын негізгі уақыт, яғни 
өнімнің пішіні, өлшемі, құрылымы, безендірілуі өзгереді.Сатып алу 
процестерінің көпшілігі үшін (кесу, өңдеу, иілу, тесіктерді тесу, бұрғылау 
және т.б.) негізгі болып өнімнің пішіні мен мөлшерін өзгертуге тікелей 
кететін уақыт саналады.  

Дәнекерлеу процесінде негізгі уақыт-бұл дәнекерлеудің пайда 
болуына тікелей кететін уақыт (мысалы, доғалық дәнекерлеу кезінде 
доғаның жану уақыты немесе электродтың еруі). 

Тв - бұл негізгі жұмысты орындау үшін қалыпты жағдай туғызатын 
және әр өңделген өнімде немесе олардың белгілі бір санынан кейін 
қайталанатын әрекеттерді орындау үшін жұмысшыларға жұмсалатын 
көмекші, жабылмайтын уақыт. Көмекші уақытқа өнімді орнату және алып 
тастау, өңдеу кезінде оларды бұру, өңдеуден кейін өнімнің мөлшерін 
өзгерту және т.б. жұмыс уақытының шығындары кіреді. Ол қолмен және 
механикаландырылған болуы мүмкін. Мысалы, жиналған сәулені көтеру 
және тасымалдау механизмдерін қолдана отырып, дәнекерлеу стендіне 
орнатудың қосалқы уақыты механикаландырылған. 

Тобс - жұмыс орнын күтуге және оны жұмыс жағдайында ұстауға 
кететін уақыт шығынынан тұратын жұмыс орнына қызмет көрсету уақыты; 
ауысым басында және ауысым соңында құрал-саймандарды жаю және 
жинау, тексеру, сынамалау, майлау және тазалау, Жабдықты баптау, 

  
 

тұқылдарды жинау және т .б.п. 
Totd - демалу және табиғи қажеттіліктер үшін үзіліс уақыты; 
Тп.з. - жұмыстың келесі элементтерін орындауға кететін уақытты 

қамтитын дайындық-қорытынды уақыт: 
 - өндірістік тапсырманы, техникалық құжаттаманы, нұсқаулар мен 

нұсқаулықтарды алу; 
- алынған тапсырмамен, технологиялық құжаттамамен және 

сызбамен танысу; 
- құралдар мен құрылғыларды алу; 
- жабдықты берілген жұмыс режиміне баптау, айлабұйымдар мен 

құрал-саймандарды орнату және баптау; 
- құрылғылар мен құралдарды алу; 
- орындалған жұмысты, айлабұйымдарды, құралдарды, техникалық 

құжаттаманы және нарядты тапсыру. 
Негізгі және көмекші уақыттың қосындысы toper операциялық 

уақыты деп аталады. 
tвtоtопер   

Жаппай және ірі сериялы өндіріс үшін бөлшек уақыт нормасы 
анықталады 

Тшт =То + Тв + Тобс + Тод, мин 
немесе 

);
100

1( баtt опершт


 , 

мұндағы а,б - сәйкесінше операциялық уақыттан tобсл және tотд 
құрайтын пайыз. 

 
Мысал 

 
Кестелік пішінді қолдана отырып, қораптың көлденең қимасын жасау 

кезінде жұмыс орнында құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарын қалыпқа 
келтіріңіз(кестені қараңыз.1.10) және 1.176-сурет 

 
Сурет 1.176 - Дәнекерленген сәуленің қимасы қорап қимасы 
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Кесте 1.10 Порталдық арбашықпен жабдықталған екі тіректі 
канттауыштың көмегімен қорапты қиманың арқалығын құрастыру және 
автоматты дәнекерлеудің технологиялық операцияларын нормалау  
 
№№ 
р/с 

Қайтал
ау 
саны 

Анықтайтын 
факторлар 
(салмақ, 
ұзындық, 
жылдамдық) 

Кесте 
немесе 
есептеу 
формулас
ы 

Уақыт 
нормасы 
және 
ауысу 

Сомас
ы (5х2) 

1 2 3 4 5 6 
1. 1 
поз.бөлшекті 
құрастыру 
үстеліне әкелу 
және жатқызу 

 
1 

 
G =396кг 

 
т .4.1 

 
4 

 
4 

2.Пневматикалы
қ қысқыштарды 
бекітіңіз және 
босатыңыз 

4  
L=4200мм 

 
т .4.3 

 
0.13 

10 
0.52 

3.Ннегізгі 
бөлігіне 
апарыңыз және 
орнатыңыз. 
кезек-кезек 
табақтар 
(белгілеу 
бойынша) 

 
 
2 

 
 
G =459кг 

 
 
т .4.2 

 
 
12 

 
 
24 

4.Пневмоқысқы
штар 

 
8 

 
L=4200мм 

 
т .4.2 

 
0.13 

 
1.04 

5.Табақтардың 
перпендикулярл
ығын тексеріңіз 

  
Lшв=8.4 м 

 
0.3 мин / м 

 
0.3 мин / 
м 

 
2.52 

6.Табақтарды 
ілмектермен 
бекітіңіз 

16 К=5мм 
Lпр=40мм  

т .4.4 0.37 5.92 

7.Құрастыру 
геометриясын 
тексеріңіз 

 Lшв=8.4 м 0.3 мин / м 0.3 мин / 
м 

2.52 

8.Белдікті 
тігістерді 
даналы 
электродпен 
дәнекерлеу 
 

2  К=5мм 
Vcd = 5м / 
сағ 
Lшв=4.2 м 

св

ш
q V

Lt   50.2 100.4 
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Кесте 1.10 Порталдық арбашықпен жабдықталған екі тіректі 
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автоматты дәнекерлеудің технологиялық операцияларын нормалау  
 
№№ 
р/с 

Қайтал
ау 
саны 

Анықтайтын 
факторлар 
(салмақ, 
ұзындық, 
жылдамдық) 

Кесте 
немесе 
есептеу 
формулас
ы 

Уақыт 
нормасы 
және 
ауысу 

Сомас
ы (5х2) 

1 2 3 4 5 6 
1. 1 
поз.бөлшекті 
құрастыру 
үстеліне әкелу 
және жатқызу 

 
1 

 
G =396кг 

 
т .4.1 

 
4 

 
4 

2.Пневматикалы
қ қысқыштарды 
бекітіңіз және 
босатыңыз 

4  
L=4200мм 

 
т .4.3 

 
0.13 

10 
0.52 

3.Ннегізгі 
бөлігіне 
апарыңыз және 
орнатыңыз. 
кезек-кезек 
табақтар 
(белгілеу 
бойынша) 

 
 
2 

 
 
G =459кг 

 
 
т .4.2 

 
 
12 

 
 
24 

4.Пневмоқысқы
штар 

 
8 

 
L=4200мм 

 
т .4.2 

 
0.13 

 
1.04 

5.Табақтардың 
перпендикулярл
ығын тексеріңіз 

  
Lшв=8.4 м 

 
0.3 мин / м 

 
0.3 мин / 
м 

 
2.52 

6.Табақтарды 
ілмектермен 
бекітіңіз 

16 К=5мм 
Lпр=40мм  

т .4.4 0.37 5.92 

7.Құрастыру 
геометриясын 
тексеріңіз 

 Lшв=8.4 м 0.3 мин / м 0.3 мин / 
м 

2.52 

8.Белдікті 
тігістерді 
даналы 
электродпен 
дәнекерлеу 
 

2  К=5мм 
Vcd = 5м / 
сағ 
Lшв=4.2 м 

св

ш
q V

Lt   50.2 100.4 

  
 

9.Дәнекерлеу 
процесінде 
электродтарды 
ауыстыру 

  Dэ =6мм 
Тэ.о.=0.11 
мин 

Тэ..= Тэ.о. 22 2.4 мин / 
м 

20.16 

10.Тігісті металл 
қожынан 
тазалау. 
щеткамен 

2 Lшв=8.4 м  1.8 мин / 
м 

15.2 

11.Дәнекерлеу 
кезіндегі 
дәнекерлеушінің 
ауысуы 

4 Lшв=8.4 м  0.18 мин 
/ м 

3.04 

12.Визуалды 
бақылау 

2 Lшв=8.4 м 0.3 мин / м 0.3 мин / 
м 

50.4. 

13.Сәулені 180о-
ға айналдыру 

1 G =1314кг Т. 3.5 З. 5 

12.Сөрені 
көтеріп, 
орнатыңыз 

1 G =396кг т .4.2 12 12 

13.Сөрені 
ілмектермен 
бекітіңіз 

 К=5мм 
Lпр=40мм 

 
т .4.4 

 
0.37 

5.92 

5.Сөренің 
перпендикулярл
ығын тексеріңіз 

  
Lшв=8.4 м 

 
0.3 мин / м 

 
0.3 мин / 
м 

 
       
2.52 

15.Эле-дтерді 
ауыстырумен 
белдік жіктерін 
дәнекерлеу 

2 К=5мм 
Vcв = 5м / 
сағ 
Lшв=4.2 м 

св

ш
q V

Lt   50.2 
2.4 мин / 
м 

100.4 
20.16 

16.Жалпы 
құрастыруға 
жіберу 

1 G =1314кг Т. 3.5 3.5 

Барлығы: т жедел = мин12 
Дана-есептеу уақыты Tsht-K = Top x 1.15 = 311x 1.15 =357.65 мин 

 
Бақылау тапсырмалары  
1. Технологиялық операцияларды нормалауды орындау 
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Тақырып 3. Дәнекерлеу цехындағы өндірістің негізгі 
элементтерінің сапалық және сандық құрамын Есептік анықтау  

Практикалық сабақ жоспары: 
1. Шығару Бағдарламасын анықтау; 
2. Материалдар мен энергияны анықтау; 
3. Жұмыс орындарының қажетті санын анықтау; 
4. Жұмысшылардың сандық құрамын анықтау. 
Әрбір өндірістік бөлімше (құрастыру-дәнекерлеу цехы, бөлімше, 

учаске) зауыт құрамында мақсатқа бағытталған еңбек процесінің нәтижесі 
болып табылатын белгілі бір белгіленген өнімді дайындауды 
ұйымдастырады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды заманауи жобалау 
тәжірибесінде өндіріс құрамының бұл номенклатурасы неғұрлым 
сараланған түрде қолданылады, оның ішінде оның ұтымды 
ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті негізгі 
өндіріс элементтерінің келесі құрамы бар. 

1. Материалдар жасау үшін берілген өнім — негізгі және қосалқы. 
2. Дәнекерлеу өндірісі цехтарында мынадай топтарға бөлінетін 

өндірістік жабдық:  
- металды өңдеуге және одан берілген бұйымдардың бөлшектерін 

жасауға арналған жабдық;  
- дайындалатын бөлшектерді құрастыруға және кейіннен оларды 

құрастыру бірліктеріне дәнекерлеуге арналған механикалық дәнекерлеу 
жабдығы;  

- Механикалық құрастыру-дәнекерлеу жабдығы, ол арқылы 
құрастыру бірліктерін және жалпы берілген бұйымдарды құрастыру және 
дәнекерлеу жүзеге асырылады;  

- тікелей қолданылатын дәнекерлеу жабдықтары. сондай-ақ тиісті 
энергия түрімен қоректендіру көздерін қамтитын өндірістік процесте 
көзделген дәнекерлеу операцияларын орындау;  

- орындалатын өндірістік операциялар мен дайындалатын өнімнің 
сапасын бақылауға арналған жабдық пен аппаратура;  

- берілген бұйымдарды дайындау бойынша өндірістік процесс 
объектілерін орын ауыстыруға арналған цех ішіндегі көтергіш-көліктік 
жабдық, сондай-ақ жабдықтың әрбір көрсетілген тобы бойынша қажетті 
құрал-саймандар, құрылғылар, арнайы құрылғылар және өзге де жарақтар. 

Жоғарыда аталған жабдық топтарының әрқайсысы олардың 
механикаландыру және автоматтандыру құралдарымен қамтамасыз 
етілетін әр түрлі өнімділік дәрежесімен ерекшеленетін, тасымалданатын 
және стационарлық, оның әр түрлі құрылымдық түрлерін қамтиды. 
Сонымен қатар, дәнекерлеу цехтары мен бөлімдеріндегі барлық жұмыс 
орындары қажетті жылыту құрылғыларымен, желдеткішпен, электр 
жарықтандыру қондырғыларымен және т.б., сондай-ақ тұрмыстық 
техникамен (жұмыс үстелдері, орындықтар, құрал-саймандар шкафтары 
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Тақырып 3. Дәнекерлеу цехындағы өндірістің негізгі 
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Практикалық сабақ жоспары: 
1. Шығару Бағдарламасын анықтау; 
2. Материалдар мен энергияны анықтау; 
3. Жұмыс орындарының қажетті санын анықтау; 
4. Жұмысшылардың сандық құрамын анықтау. 
Әрбір өндірістік бөлімше (құрастыру-дәнекерлеу цехы, бөлімше, 

учаске) зауыт құрамында мақсатқа бағытталған еңбек процесінің нәтижесі 
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өндірістік жабдық:  
- металды өңдеуге және одан берілген бұйымдардың бөлшектерін 

жасауға арналған жабдық;  
- дайындалатын бөлшектерді құрастыруға және кейіннен оларды 

құрастыру бірліктеріне дәнекерлеуге арналған механикалық дәнекерлеу 
жабдығы;  

- Механикалық құрастыру-дәнекерлеу жабдығы, ол арқылы 
құрастыру бірліктерін және жалпы берілген бұйымдарды құрастыру және 
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көзделген дәнекерлеу операцияларын орындау;  

- орындалатын өндірістік операциялар мен дайындалатын өнімнің 
сапасын бақылауға арналған жабдық пен аппаратура;  

- берілген бұйымдарды дайындау бойынша өндірістік процесс 
объектілерін орын ауыстыруға арналған цех ішіндегі көтергіш-көліктік 
жабдық, сондай-ақ жабдықтың әрбір көрсетілген тобы бойынша қажетті 
құрал-саймандар, құрылғылар, арнайы құрылғылар және өзге де жарақтар. 

Жоғарыда аталған жабдық топтарының әрқайсысы олардың 
механикаландыру және автоматтандыру құралдарымен қамтамасыз 
етілетін әр түрлі өнімділік дәрежесімен ерекшеленетін, тасымалданатын 
және стационарлық, оның әр түрлі құрылымдық түрлерін қамтиды. 
Сонымен қатар, дәнекерлеу цехтары мен бөлімдеріндегі барлық жұмыс 
орындары қажетті жылыту құрылғыларымен, желдеткішпен, электр 
жарықтандыру қондырғыларымен және т.б., сондай-ақ тұрмыстық 
техникамен (жұмыс үстелдері, орындықтар, құрал-саймандар шкафтары 

  
 

және т. б.) жабдықталған.) барлық жұмыстарды орындаудың қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

3. Жобаланған өндірісте қолданылатын барлық түрдегі Энергия. 
4. Өндірістік және қосалқы жұмысшыларды, кіші қызмет көрсетуші, 

есеп-кеңсе және әкімшілік-техникалық персоналды қоса алғанда, 
жұмысшылардың құрамы. 

 
Материалдар мен энергияға қажеттілікті есептеу 

 
Берілген өнімді шығаруды қамтамасыз ету үшін қажетті материалдар 

келесі екі топқа бөлінеді. 
Жасалатын бұйымдардың құрамына кіретін негізгі материалдар. 

Материалдардың бұл тобына мыналар жатады: әр түрлі сұрыптағы прокат 
металдары, олардан алдын-ала дайындалған дәнекерленген бұйымдардың 
бөлшектерін дайындау қарастырылған; зауыттың басқа цехтарында 
өндіруге қарастырылған, кейіннен жобаланған құрастыру және дәнекерлеу 
цехына жеткізілетін өнімдер; жартылай фабрикаттар мен жабдықтар, 
соның ішінде доғалық дәнекерлеуге арналған электродтар, электродты 
және толтырғыш сымдар, тойтармалар, жаңғақтар бар бұрандар және т.б., 
зауыттың жабдықтау бөлімі арқылы дайын түрде алынады. 

Берілген өнімді дайындау кезінде жұмсалатын, бірақ оның құрамына 
кірмейтін қосалқы материалдар. Бұл материалдар тобына: доғалық және 
газды дәнекерлеуге арналған ағындар; газдар; газ-электр және газбен 
дәнекерлеу және кесуге арналған жанғыш материалдар; технологиялық 
отын; майлау және сүрту материалдары және т. б. 

Жобаланған шеберхананың жоғарыда аталған материалдарға жылдық 
қажеттілігі шеберханада салынған материалдық қоймалар мен 
қоймалардың ауданын есептеу, сондай-ақ берілген өнімнің құнын есептеу 
үшін бастапқы мәліметтер ретінде қызмет етеді. 

Көрсетілген материалдарға жылдық қажеттілік1 былайша 
анықталады. Металл мен қорытпаның әр маркасын жалға алу қажеттілігі 
оның сұрыпталымының әр тобы үшін бөлек белгіленеді: Табақ материалы, 
кең жолақты (әмбебап), жолақ, шаршы, бұрыштық, арна, бренд, I-Тавр, 
дөңгелек, құбырлар және т. б. Әр топта материал мөлшері бойынша 
бөлінеді. 

Сұрыпталымның әрбір тобының gпр прокатының талап етілетін 
мөлшері мынадай формула бойынша анықталады 

 
Gпр = gпр(1 −  0,01 рот) 

 
Бұл формулада бөлшек алымы осы сұрыпталымның металлынан 

дайындауға көзделген дп бөлшектерінің таза массасының (салмағының) 
сомасын (берілген немесе келтірілген жылдық бағдарламаға) білдіреді. Бұл 
шаманың сандық мәні өндірілетін өнімдердің сызбаларына бекітілген 
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бөлшектердің сипаттамасынан іріктеу негізінде қарапайым есептеулер 
арқылы белгіленеді. 

Бөлшек деноминаторында көрсетілген формулалар ірілендірілген 
есептеулерде аут прокаты қалдықтарының санын (%- бен) орташа деректер 
бойынша 2-8% шегінде қабылдайды. Егжей-тегжейлі есептеулер кезінде 
прокат қалдықтарының мөлшері әрбір жеке жағдайда металды кесу 
карталары бойынша анықталады. Бұл ретте әрбір дайындалатын бөлшек 
үшін илемдің бастапқы бірлігінің оңтайлы өлшемдері (ұзындығы -10 м, 
бірақ 14 м артық емес) белгіленуі тиіс, онда қалдықтардың ең аз мөлшері 
және кесулердің ең аз жиынтық ұзындығы қамтамасыз етіледі. 

Жоғарыда сипатталған барлық есептеулердің нәтижелері жобаға қоса 
берілген арнайы ведомостарға орналастырылады. Жобаланатын цехтың 
прокатқа жылдық қажеттілігін анықтау үшін осындай есеп айырысу 
ведомосына мынадай мәліметтер енгізіледі: рет бойынша; сызба; 
бөлшектер және оның атауы; бөлшектің материалы және оның МЕМСТ 
бойынша белгіленуі; 

- материал бірлігінің мөлшері мм және оның салмағы кг; материал 
бірлігінен жасалатын бөлшектердің саны, дана және кг;  

- жылдық бағдарламаға арналған материалдың мөлшері дана және 
Мг; массасы (кг материал бірлігіне шаққандағы қалдықтардың салмағы 
және Мг-дағы жылдық бағдарлама қалдықтар ретінде пайдаланылады және 
пайдаланылмаған қалдықтардың мөлшері осы прокат сортаментіне 
жылдық қажеттіліктен % - бен. 

Зауыттың басқа цехтарынан және базистік қоймасынан жобаланатын 
құрастыру-дәнекерлеу цехына түсетін дайын бөлшектер мен жартылай 
фабрикаттардың саны өндірістік бағдарламаға енгізілген бұйымдардың 
сызбаларына қоса берілген ерекшеліктерден осы бөлшектер мен жартылай 
фабрикаттарды іріктеу негізінде анықталады. 

Егжей-тегжейлі есептеулерде берілген бағдарламаға қолмен доғалық 
дәнекерлеуге арналған электродтарға GE-нің жылдық қажеттілігі формула 
бойынша анықталады:                  

Gэ = [ ],)1( iэ
п

н k
k
ПG

  

 
мұндағы Gэ — бір бұйымға (құрастыру бірлігіне) қорытылған 

металдың массасы, кг; П - жылдық бағдарламаға бұйымдардың (құрастыру 
бірліктерінің) саны;  

kэ — электродты жабын массасының электродты сым массасына 
қатынасы (үлкейтілген есептеулерде kэ = 0,4, ал егжей — тегжейлі 
есептеулерде электродтардың паспорттық деректеріне сәйкес 
қабылданады);  

kп — металдың электродтан жікке өту коэффициенті, бұғылау, 
шашырау және пайдаланылмаған қалдықтар (тұқылдар) шығыны 
ескеріледі);  
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бөлшектердің сипаттамасынан іріктеу негізінде қарапайым есептеулер 
арқылы белгіленеді. 

Бөлшек деноминаторында көрсетілген формулалар ірілендірілген 
есептеулерде аут прокаты қалдықтарының санын (%- бен) орташа деректер 
бойынша 2-8% шегінде қабылдайды. Егжей-тегжейлі есептеулер кезінде 
прокат қалдықтарының мөлшері әрбір жеке жағдайда металды кесу 
карталары бойынша анықталады. Бұл ретте әрбір дайындалатын бөлшек 
үшін илемдің бастапқы бірлігінің оңтайлы өлшемдері (ұзындығы -10 м, 
бірақ 14 м артық емес) белгіленуі тиіс, онда қалдықтардың ең аз мөлшері 
және кесулердің ең аз жиынтық ұзындығы қамтамасыз етіледі. 

Жоғарыда сипатталған барлық есептеулердің нәтижелері жобаға қоса 
берілген арнайы ведомостарға орналастырылады. Жобаланатын цехтың 
прокатқа жылдық қажеттілігін анықтау үшін осындай есеп айырысу 
ведомосына мынадай мәліметтер енгізіледі: рет бойынша; сызба; 
бөлшектер және оның атауы; бөлшектің материалы және оның МЕМСТ 
бойынша белгіленуі; 

- материал бірлігінің мөлшері мм және оның салмағы кг; материал 
бірлігінен жасалатын бөлшектердің саны, дана және кг;  

- жылдық бағдарламаға арналған материалдың мөлшері дана және 
Мг; массасы (кг материал бірлігіне шаққандағы қалдықтардың салмағы 
және Мг-дағы жылдық бағдарлама қалдықтар ретінде пайдаланылады және 
пайдаланылмаған қалдықтардың мөлшері осы прокат сортаментіне 
жылдық қажеттіліктен % - бен. 

Зауыттың басқа цехтарынан және базистік қоймасынан жобаланатын 
құрастыру-дәнекерлеу цехына түсетін дайын бөлшектер мен жартылай 
фабрикаттардың саны өндірістік бағдарламаға енгізілген бұйымдардың 
сызбаларына қоса берілген ерекшеліктерден осы бөлшектер мен жартылай 
фабрикаттарды іріктеу негізінде анықталады. 

Егжей-тегжейлі есептеулерде берілген бағдарламаға қолмен доғалық 
дәнекерлеуге арналған электродтарға GE-нің жылдық қажеттілігі формула 
бойынша анықталады:                  

Gэ = [ ],)1( iэ
п
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мұндағы Gэ — бір бұйымға (құрастыру бірлігіне) қорытылған 

металдың массасы, кг; П - жылдық бағдарламаға бұйымдардың (құрастыру 
бірліктерінің) саны;  

kэ — электродты жабын массасының электродты сым массасына 
қатынасы (үлкейтілген есептеулерде kэ = 0,4, ал егжей — тегжейлі 
есептеулерде электродтардың паспорттық деректеріне сәйкес 
қабылданады);  

kп — металдың электродтан жікке өту коэффициенті, бұғылау, 
шашырау және пайдаланылмаған қалдықтар (тұқылдар) шығыны 
ескеріледі);  

  
 

әр түрлі электродтар мен толтырғыш сымдар үшін кп мәні төменде 
келтірілген. 

Қапталған электродтар: кп 
жұқа ..................................................................................... 0,65 - 0,75 
қалың ................................................................................... 0,80 - 0,95 
Флюспен автоматты дәнекерлеуге арналған электродты сым 0,92-0,99 
Сол (орташа мәні)........................................................................ 0,96 
СО-да және аргонда газды, доғалы дәнекерлеуге арналған қондырма 

сым (кіші мәндер қалың сымға жатады).....................,95 - 0,98 
 
Жылдық қажеттілік электродты сымға арналған автоматты 

доғалы пісіру астында флюспен айқындайды, сондай-ақ мынадай формула 
бойынша кезінде кэ = О. 

Автоматты және жартылай автоматты доғалық дәнекерлеуге 
арналған ағынды тұтынуды төменде келтірілген көрсеткіштер бойынша 
есептеуге болады,  

онда Gф — шығысы, флюс, Gэ — шығысы сым...................Gф/ Gэ 
Кәдімгі өндірістік жағдайлар ...................................................1.1-1.8                         
Сол (орташа мән) ...................................………….........................1.4 
Дәнекерлеу кезінде ағынды қалдықтарды мұқият жинауды және 

кейіннен пайдалануды ұйымдастырумен өндірістік жағдайлар: 
Автоматты доға.............................................................................1-1.1 
жартылай автоматты доға.........................................................1.2-1.4 
жартылай автоматты электр тойтармалар.................………2.7-3.0 
электроқож ...........................................................................0,05- 0,1 
 
Қалыңдығы 0,25 - 0,4 мм болат табақтарды қолмен доғалық 

дәнекерлеу кезінде диаметрі 5 - 12 мм көмір электродтарының шығыны 
1 м тігіске электродтың ұзындығы 13 - 39 мм және тұрақтандыратын 
ағындар 1,8 - 2,7 г/м құрайды. Қалыңдығы 1,8 - 4 мм болат табақтарды 
Автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеу кезінде диаметрі 6 - 12 
мм көмір электродтарының шығыны 1 м тігіске электрод ұзындығының 5 - 
12 мм құрайды; тұрақтандырғыш құраммен сіңдірілген баудың шығыны, 
0,2 кг/м тігіс. Графит электродтарының шығыны көмірге қарағанда 30% аз. 

Газды және доғалы (СО2 және аргонда) дәнекерлеу кезінде 
толтырғыш сымның шығыны келесі формула бойынша анықталуы 
мүмкін: ke = 0 және KP = 0,95 - 0,98 кезінде. 

Аргонда доғалы дәнекерлеу кезінде вольфрам электродтарының 
шығыны диаметрі 2 — 4 мм (дәнекерлеу тогы шамамен 50 А) 0,04 г/м 
тігісті құрайды. 

Доғалық дәнекерлеу кезіндегі газ шығыны: аргон 6-18 л / мин, 
көмірқышқыл газы 12-24 л/мин. 
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Газды дәнекерлеу және кесу кезінде газдың шығыны осы 
процестердің технологиялық режимдерінің мәліметтері бойынша 
анықталады. 

Контактілі дәнекерлеу кезінде электродты материалды тұтынуды 
шамамен есептеуге болады. 

Дәнекерлеудің әртүрлі әдістерімен жұмсалған электр 
энергиясының шығыны шамамен анықталады.  

Доғалық дәнекерлеу кезінде доғаның қуаты мен дәнекерлеудің негізгі 
уақытына байланысты және келесі мәліметтерге сәйкес контактілі 
дәнекерлеудің әртүрлі әдістерімен.  

Егер дәнекерленген жіктің көлденең қимасының ауданы мм2 болса, 
болат бөлшектерді балқыту арқылы жапсарлы дәнекерлеу кезінде  

100; 200; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 
бір түйісті дәнекерлеуге жұмсалатын электр энергиясының шығыны, 

МДж   
0,022; 0,086; 0,216; 0,45; 1,44; 2,97; 4,58; 6,2. 
Автоматты желілерде болат бөлшектерді нүктелі дәнекерлеу кезінде: 
егер дәнекерленетін табақтардың жиынтық қалыңдығы, мм 2; 4; 6; 8; 

10; 12 100  
нүктеге электр энергиясының шығыны, МДж - 0,14; 0,29; 0,49; 0,93; 

1,37; 2,29. 
Автоматтандырылмаған машиналарда дәнекерлеу кезінде электр 

энергиясының шығыны 2-4 есе артады. 
Дәнекерлеу кезінде электр энергиясының шығыны келесідей: 
пісірілетін табақтардың жиынтық қалыңдығы кезінде, мм 0,5; 1; 1,5; 

2; 3; 4 
1 м тігіске электр энергиясының шығыны, тиісінше МДж:  
0,14-0,29; 0,29-0,5; 0,36-0,72; 0,43-0,86; 0,9-1,8; 1,8-3,6. 
Электр энергиясын, дәнекерлеу машиналары мен аппараттарының 

механизмдерін басқаруға арналған сығылған ауаны, сондай-ақ 
салқындатқыш суды тұтыну таңдалған Жабдықтың техникалық 
сипаттамаларына және жобаланған өндіріс процесінде оның жүктелу 
дәрежесіне сәйкес белгіленеді. 

11,9-156,2 м3/сағ құрайтын пневматикалық құралдардың жұмысына 
ауа шығыны тиісті зауыттардың даңғылдары мен каталогтарында 
орналастырылған техникалық сипаттамаларда көрсетілген. 

Кез келген станоктық жабдықты пайдалану кезінде тұтынылатын 
қалған қосалқы сүрту және майлау материалдары мен электр энергиясының 
жылдық шығысы жабдықты пайдалану дәрежесіне, оның жұмыс 
сағаттарының жалпы санына және жалпы белгіленген қуатқа байланысты 
тиісті үлестік нормалар бойынша есептеледі. Бұл шығындардың сандық 
мәні өнімнің өзіндік құнын есептеу кезінде анықталады, сондықтан 
Технологиялық карталарға енгізілмейді.  
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Жұмысшылардың құрамы мен санын анықтау 
Құрастыру-дәнекерлеу цехында жұмыс істейтіндердің құрамы келесі 

топтарға бөлінеді. 
1.Өндірістік жұмысшылар, яғни өнімді дайындау бойынша 

технологиялық операцияларды тікелей орындайтын жұмысшылар 
(металды белгілеушілер, металл кесушілер, металды өңдеуге және одан 
берілген өнімнің бөлшектерін дайындауға арналған білдектердағы станок 
жұмысшылары, жинаушылар, дәнекерлеушілер, тегістегіштер, 
сырлаушылар және цехтың дайын өнімін түпкілікті өңдеуді жүргізетін 
басқа да жұмысшылар). 

2.Технологиялық процеске қызмет көрсету жөніндегі операцияларды 
орындайтын қосалқы жұмысшылар. Жұмысшылардың бұл тобына өнім 
сапасын бақылаушылар; жабдықтарды реттеушілер және жабдықтарды, 
құрылғылар мен құралдарды жөндейтін жұмысшылар; электромонтерлар; 
майлаушылар; краншылар; өздігінен жүретін арбалардың жүргізушілері; 
жүк тиеушілер; такелажниктер және басқа да көлік жұмысшылары; цех 
қоймалары мен қоймалардың жұмысшылары; өндірістік үй-жайларды 
жинаушылар; әртүрлі жұмысшылар және басқа да қосалқы жұмысшылар 
жатады. 

3.Инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ), яғни өндірістік 
үдерістерге техникалық басшылық жасайтын немесе инженер немесе 
техник лауазымдарын атқаратын қызметкерлер. 

4.Қызметкерлер, яғни цех кеңсесінде және бухгалтерияда, 
конструкторлық және технологиялық бюрода (сызушылар, 
бөлшектеушілер) және т. б. әртүрлі жұмыстарды орындайтын кеңсе 
қызметкерлері (СКП), 

5. Құрамына жіберілушілер, вахтерлер, киім ілушілер, тазалаушылар 
және т. б. кіретін кіші қызмет көрсетуші персонал (МОП). 

Цехтың жобасын жасау кезінде көп жағдайда оның технологиялық 
бөлігі егжей-тегжейлі дамитындықтан, өндірістік жұмысшылардың 
сапалық және сандық құрамын дәлірек анықтауға болады. Басқа жұмыс 
топтарының құрамы әдетте шамамен анықталады. Дайындама құрастыру 
және дәнекерлеу операцияларын орындау үшін қажетті жұмысшылардың 
біліктілігі әрбір жеке жағдайда жобаланған жұмыстардың күрделілігі мен 
талап етілетін дәлдігіне, сондай-ақ берілген бұйымдардың 
жауапкершілігіне байланысты анықталады. Бұл ретте бекітілген тарифтік-
біліктілік анықтамалығы мен тәжірибелік деректерді пайдаланған жөн. 

Олардың жалақысын есептеу негізінде әр санат үшін 
жұмысшылардың сағаттық тарифтік мөлшерлемелерін қабылдау қажет.  
Цехқа (бөлімшеге, учаскеге) талап етілетін жалпы өндірістік 
жұмысшылардың тізімдік саны қосу арқылы анықталады: 

 
Ря=ря  ,                          Рс=ря  . 
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мұндағы рс және ря — берілген бұйымдарды өндірудің әзірленген 
технологиялық процесінде көзделген әрбір жеке жұмыс кәсібі бойынша 
өндірістік жұмысшылардың тиісінше тізімдік және келу құрамының 
есептік мәндері: 

 
рс = Тч/Фр              ря= Тч/Фн. 

 
Әрбір осы мамандық үшін Т, — ірілендірілген есептеулерде жылдық 

бағдарламаға жұмыстың еңбек сыйымдылығын (адам-сағатпен) — берілген 
бұйымдардың еңбек сыйымдылығының көрсеткіштері бойынша 
анықтайды, ал егжей-тегжейлі есептеулерде технологиялық процестің 
ведомостарында немесе карталарында тиісті деректерді қосу жолымен 
іріктемелі тәртіппен есептейді; 

Фр және Фн— сәйкесінше жұмыс уақытының нақты және номиналды 
жылдық қорлары. 

Жұмысшылардың жалпы саны жұмыс ауысымдары арасында көп 
жағдайда бірдей емес бөлінеді. Әдетте цехтың (учаскенің) жабдықтарының 
құрамында әртүрлі өнімділіктегі қондырғылар болады. Сондықтан бір 
ауысымда күнделікті тапсырманы орындауға қабілетті жоғары өнімді 
жабдық екінші ауысымда жұмыс істемейді. Демек, бірінші ауысымдағы 
өндірістік жұмысшылардың нақты саны көп жағдайда екіншісіне қарағанда 
көп. 

 
Тақырып 4. Дәнекерлеу цехындағы технологиялық процестің 

жұмыс орындарын жоспарлау және аралықтағы көпір кранымен 
цехтың диаметрін жобалау 

Автоматты дәнекерлеудің жұмыс орнының орналасуын 
қарастырыңыз (суретті қараңыз.1.177). Ол көлденең жазықтықта 120о 
айналу және дәнекерлеу жылдамдығымен айналу мүмкіндігі бар 1 шаршы 
типтегі екі планшеттен тұрады. 2 дәнекерлеу басы өздігінен жүретін арбаға 
орналастырылған және екі дәнекерлеуші автоматшыға қызмет көрсетеді. 
Ал оң  түйін планшеттің ойықтарына бекітілген, сол жағы дәнекерлеу 
күйінде. 6 дәнекерлеу көзі қоршауда болғанда, қондырғы доғасын тұрақты 
токпен қоректендіреді. Уақытша сақтау орындарында жиналған 5 және 
Дәнекерленген 4 тораптар бар, олар 5 Кранның консолі арқылы қозғалатын 
3 т көтергіштің көмегімен орнатылады және алынады.   

Жоспарлау жұмыс дәнекерлеу орнының барлық элементтерінің 
өлшемдерін ескере отырып масштабта жүзеге асырылады. Жабдықтың 
артқы жағы 7 баған осьінен 1,5 м жақын болмауы тиіс. Көрсеткілер 
ағынның қозғалысын көрсетеді. Э және Сж - жұмыс орнын 
орталықтандырылған электрмен және сығылған ауамен қамтамасыз етуді 
білдіреді. Сол сияқты қойма бөлімшесінің немесе дайындау және 
дәнекерлеу бөлімдерінің жұмыс орындары жоспарланған. 
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Тақырып 4. Дәнекерлеу цехындағы технологиялық процестің 
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күйінде. 6 дәнекерлеу көзі қоршауда болғанда, қондырғы доғасын тұрақты 
токпен қоректендіреді. Уақытша сақтау орындарында жиналған 5 және 
Дәнекерленген 4 тораптар бар, олар 5 Кранның консолі арқылы қозғалатын 
3 т көтергіштің көмегімен орнатылады және алынады.   

Жоспарлау жұмыс дәнекерлеу орнының барлық элементтерінің 
өлшемдерін ескере отырып масштабта жүзеге асырылады. Жабдықтың 
артқы жағы 7 баған осьінен 1,5 м жақын болмауы тиіс. Көрсеткілер 
ағынның қозғалысын көрсетеді. Э және Сж - жұмыс орнын 
орталықтандырылған электрмен және сығылған ауамен қамтамасыз етуді 
білдіреді. Сол сияқты қойма бөлімшесінің немесе дайындау және 
дәнекерлеу бөлімдерінің жұмыс орындары жоспарланған. 

  
 

 

 
 

1-планшайба; 2 – дәнекерлеу басы; 3-консольді – айналмалы кран; 4 – 
дәнекерленген тораптар; 5 – жиналған тораптар; 6 – дәнекерлеу көзі; 7-цех 

бағанасы. 
Сурет 1.177 - Жұмыс орнын жоспарлау 

 
 
1.6 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
1.Құрастыру-дәнекерлеу цехының құрамына қандай бөлімшелер, 

учаскелер кіреді?  
2.Құрастыру және дәнекерлеу шеберханаларын орналастырудың 

типтік схемалары қандай? 
3.Цехтың жоспары мен ғимараты қандай ретпен жасалады? 
4.Құрастыру-дәнекерлеу бөлімдері мен учаскелерін жоспарлау және 

жоспарлау үшін қандай стандарттар қолданылады? 
5.Дайындау бөлімдерінің ауданы мен орналасуы қалай есептеледі? 
 
1-тарау бойынша қысқаша қорытындылар 
1.Заманауи дәнекерлеу өндірісі құрастыру-дәнекерлеу және қосалқы 

операцияларды механикаландыру мен автоматтандырудың жоғары 
деңгейімен сипатталады.   

2. Дәнекерлеу өндірісін кешенді механикаландыру жүк көтергіш, 
көлік құрылғыларын, дайындау өндірісінің білдектеры мен тетіктерін, 
құрастыру-дәнекерлеу стендтері мен айлабұйымдарын, дәнекерлеу 
автоматтары мен жартылай автоматтарды қолданумен қамтамасыз етіледі. 
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3.Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудың технологиялық 
процесін жобалау өндірісті дайындау сатысында жүзеге асырылады және 
дәнекерленген құрылымның жарамдылығын ескереді.  

4. Дәнекерленген конструкцияның жарамдылығы материал 
сыйымдылығымен, еңбек сыйымдылығымен, энергия сыйымдылығымен, 
өндірістік циклдің ұзақтығымен және өзіндік құнымен бағаланады. 

5. Конструкцияның технологиялылығы конструктивтік, 
технологиялық және пайдалану талаптарын іске асыру жолымен 
қамтамасыз етіледі. 

6. Дәнекерленген құрылымдарды өндіруді дайындау мыналарды 
қамтиды: 

өндіріс технологиясын негіздеу және таңдау, стандартты жабдықтар 
мен дәнекерлеу материалдарын таңдау, стандартты емес жабдықты 
жобалау және өндіру, сапаны бақылау әдістерін таңдау, жұмысшылар мен 
инженерлерді оқыту және оқыту. 

7.Дәнекерленген құрылымдарды жылжыту және айналдыру үшін 
механикалық дәнекерлеу жабдықтары қолданылады: көмкергіштер, 
манипуляторлар, ротаторлар, позициялағыштар, роликті стендтер. 

8.Машина жасау кәсіпорындарында көбінесе ағынды және қорғаныс 
газдарында электр доғалы дәнекерлеу, электр байланысын дәнекерлеу, 
сирек-электр шламын, плазмалық, электронды сәулені дәнекерлеу 
қолданылады. 

9.Дайындамаларды өндіруде термиялық кесудің газ, плазма және 
лазер сияқты әдістері қолданылады. 

10.Дәнекерленген қосылыстарды бақылау барлық жағдайларда 
визуалды-өлшеу әдісімен, ал жауапты құрылымдар үшін – көбінесе 
радиациялық, ультрадыбыстық, магниттік әдістермен, сондай-ақ 
тығыздықты бақылау арқылы жүзеге асырылады.  

 
№ 1 Бақылау тапсырмасы 
1. "Шоқ", "колонна", "рамка" немесе "ферма" дәнекерленген 

конструкциясының бөлшектерін өндірудің технологиялық процесінің 
операцияларын жасау (оқытушының нұсқауы бойынша). 

2. Осы дәнекерленген құрылымның бөлшектерін жасау үшін 
жұмыс орындарын жоспарлау. 

 
№ 1 Бақылау тапсырмасын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 
Дайындау бөлімшесі металды дайындауға және бөлшектерді 

дайындауға арналған орындарды қамтиды. 
Дайындау бөлімшесінің сипаттамасы мыналарды қамтуы тиіс: 
- бөлімшені ұйымдастыру схемасы, оның құрамы, олардың мақсаты 

қысқаша көрсетілген жұмыс орындарының тізбесі; 
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3.Дәнекерленген құрылымдарды дайындаудың технологиялық 
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4. Дәнекерленген конструкцияның жарамдылығы материал 
сыйымдылығымен, еңбек сыйымдылығымен, энергия сыйымдылығымен, 
өндірістік циклдің ұзақтығымен және өзіндік құнымен бағаланады. 

5. Конструкцияның технологиялылығы конструктивтік, 
технологиялық және пайдалану талаптарын іске асыру жолымен 
қамтамасыз етіледі. 

6. Дәнекерленген құрылымдарды өндіруді дайындау мыналарды 
қамтиды: 

өндіріс технологиясын негіздеу және таңдау, стандартты жабдықтар 
мен дәнекерлеу материалдарын таңдау, стандартты емес жабдықты 
жобалау және өндіру, сапаны бақылау әдістерін таңдау, жұмысшылар мен 
инженерлерді оқыту және оқыту. 

7.Дәнекерленген құрылымдарды жылжыту және айналдыру үшін 
механикалық дәнекерлеу жабдықтары қолданылады: көмкергіштер, 
манипуляторлар, ротаторлар, позициялағыштар, роликті стендтер. 

8.Машина жасау кәсіпорындарында көбінесе ағынды және қорғаныс 
газдарында электр доғалы дәнекерлеу, электр байланысын дәнекерлеу, 
сирек-электр шламын, плазмалық, электронды сәулені дәнекерлеу 
қолданылады. 

9.Дайындамаларды өндіруде термиялық кесудің газ, плазма және 
лазер сияқты әдістері қолданылады. 

10.Дәнекерленген қосылыстарды бақылау барлық жағдайларда 
визуалды-өлшеу әдісімен, ал жауапты құрылымдар үшін – көбінесе 
радиациялық, ультрадыбыстық, магниттік әдістермен, сондай-ақ 
тығыздықты бақылау арқылы жүзеге асырылады.  

 
№ 1 Бақылау тапсырмасы 
1. "Шоқ", "колонна", "рамка" немесе "ферма" дәнекерленген 

конструкциясының бөлшектерін өндірудің технологиялық процесінің 
операцияларын жасау (оқытушының нұсқауы бойынша). 

2. Осы дәнекерленген құрылымның бөлшектерін жасау үшін 
жұмыс орындарын жоспарлау. 

 
№ 1 Бақылау тапсырмасын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 
Дайындау бөлімшесі металды дайындауға және бөлшектерді 

дайындауға арналған орындарды қамтиды. 
Дайындау бөлімшесінің сипаттамасы мыналарды қамтуы тиіс: 
- бөлімшені ұйымдастыру схемасы, оның құрамы, олардың мақсаты 

қысқаша көрсетілген жұмыс орындарының тізбесі; 

  
 

- жобаланатын объектіде негізгі материал, дайындамалар, жартылай 
фабрикаттар, жабдықтар және т. б. ұшырайтын кіріс бақылауы.; 

- жұмыс орындарын бөлімшенің жоспарлануында орналасуына 
сәйкес ретпен сипаттау. Сипаттаманы келесі ретпен орындау ұсынылады: 

- жұмыс орнын тағайындау; 
- өңдеу әдісі мен әдісін таңдау; 
- режим мен өңдеу әдісін анықтау: 
- өңдеу режимін анықтау (түзету, кесу); 
- көмекші материалдарды таңдау;  
- Көлік және жүк көтергіш құрылғылар (мұнда, барлық жерде сияқты, 

жұмыс орнын негізгі, қосалқы және көлік жабдығымен жабдықтауға 
қатысты пункттер қабылданған шартты белгілерге сәйкес олардың 
орналасу схемаларымен суреттелуі тиіс); 

- операцияларды орындау тәртібі: 
- мүмкін болатын ақаулар, бақылау әдістері және ақауларды жою 

тәртібі; 
- уақыт нормасын есептеу. 
Дайындау және дайындау әдісі мен әдісін таңдағанда, материалдың 

беткі тазалығын, ең жоғары өнімділікпен және процестің арзандығымен 
дайындамалардың максималды дәлдігін алуға назар аудару керек. 

Көмекші материалдың әрбір түрі үшін (жуу ерітінділері, флюстер, 
газдар және т.б.) тиісті МЕМСТ немесе ТШ-ға сілтеме болуы тиіс, осы 
материалдарға қойылатын техникалық талаптар қысқаша тізбеленген және 
олардың құрамдары келтірілген. 

 
№ 2 Бақылау тапсырмасы 
1. "Шоқ", "баған", "жақтау" немесе "ферма" дәнекерленген 

құрылымын құрастыру және дәнекерлеу процесінің операцияларын 
жасау (оқытушының нұсқауы бойынша). 

2. Осы дәнекерленген құрылымның түйіндерін құрастыру және 
дәнекерлеу бойынша жұмыс орындарын жоспарлау. 

 
№ 2 Бақылау тапсырмасын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 
Құрастыру-дәнекерлеу бөлімі (учаскесі) үшін мыналар сипатталады:

  
- бөлімшені ұйымдастыру схемасы, оның құрамы, мақсаты қысқаша 

көрсетілген жұмыс орындарының тізбесі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- әрбір жұмыс орны. 
Құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарына қатысты Материал келесі 

ретпен орналастырылады: 
- жұмыс орнының нөмірі және оның мақсаты; 
- операцияларды орындау әдісі мен тәсілін таңдау; 
- көмекші материалдарды таңдау; 
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- дәнекерлеу және дәнекерлеу режимдерін есептеу; 
- жұмыс орнын жабдықтау: стандартты жабдықтарды, жүк көтергіш 

және көлік құралдарын таңдау, арнайы жарақтарды әзірлеу; 
- операцияны орындау тәртібі; 
- уақыт нормасын есептеу. 
Құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарын орындау әдістері мен 

әдістерін таңдағанда, дәнекерлеу және дәнекерлеу процесінде өнімді 
балқытылған металдың шашырауынан қорғау шараларын, сондай-ақ 
деформацияға қарсы шараларды (алдын-ала иілу, қатаң бекіту, мәжбүрлі 
дәнекерлеу режимдерін қолдану және т. б.) қамтамасыз ету қажет.) 

Дәнекерлеу және дәнекерлеу режимдері дәнекерлеудің барлық 
түрлеріне, қосылыстың түрлеріне және кеңістіктік тігістерге келтірілуі 
керек. Соңғы нәтижелер дәнекерлеу режимінің барлық параметрлерінің 
кестесінде олардың өлшемі мен мәндер ауқымы көрсетілген. 

Стандартты құрастыру немесе дәнекерлеу жабдықтарын таңдау 
жабдықтың есептелген (немесе әдеби деректер бойынша қабылданған) 
режимдері мен техникалық сипаттамаларының параметрлерін ескере 
отырып орындалуы тиіс. 

Көбінесе құрастыру, дәнекерлеу немесе құрастыру және дәнекерлеу 
жабдықтары стандартты емес. 

Жобада әзірленген арнайы құрастыру және дәнекерлеу жабдықтары 
мыналарды қамтамасыз етуі керек: 

- өнімді оңай орнату; 
- дайындамаларды отырғызу орындары бойынша бекіту; 
- түйінді бекітудің жылдамдығы мен сенімділігі; 
- операцияларды орындау ыңғайлылығы; 
- барлық дәнекерлеу орындарының болуы; 
- өнімді жылдам айналдыру үшін жоғары жылдамдық; 
- дәнекерлеу жылдамдығымен қозғалу; 
- дәнекерлеу кезінде кірпік құрылымының алдын алу; 
- өнімді оңай алыңыз. 
Осы бөлікке қатысты мәтінде: 
- бастапқы деректер; 
- кинематикалық және Принципті электр схемалары; 
- конструкция элементтерінің беріктігін есептеу; 
- осы құрылғының конструкциясы мен жұмыс принципін сипаттау.  
Бастапқы деректер болып табылады: 
- бұйымның сызбалары, негізгі материал және дайындаудың 

техникалық шарттары; 
- мақсаты (құрастыру, құрастыру-дәнекерлеу немесе дәнекерлеу 

жабдықтары); 
- өнімді шығару бағдарламасы; 
- операцияларды орындау режимі; 
- қоректендіру желісінің кернеуі; 
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- дәнекерлеу және дәнекерлеу режимдерін есептеу; 
- жұмыс орнын жабдықтау: стандартты жабдықтарды, жүк көтергіш 
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деформацияға қарсы шараларды (алдын-ала иілу, қатаң бекіту, мәжбүрлі 
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- пневматикалық және гидравликалық желілердің болуы және 
олардағы қысым; 

- операцияны орындау өнімділігін арттырудың қажетті деңгейі. 
Кинематикалық схемаларда конструкцияны немесе оның бөлшектерін 
тіректерге қысатын элементтердің орналасуы көрсетіледі. Осы схемадан 
қысқыш механизмдердің әрекеті түсінікті болуы керек. 

Схемалық электр тізбектерін салу керек, олар схемаға кіретін барлық 
элементтердің белгісі және электр тізбектерінің мақсатын сипаттауы керек. 
Бұл схемаларда авариялық және блоктау құрылғылары көзделуі тиіс. 

Есептеуден бұрын қолданыстағы жүктемелердің мөлшерін, олардың 
бағытын анықтау және жүктеме сызбаларын құру қажет, сонымен қатар 
өнімді дәнекерлеу кезінде құрылымға әсер ететін күштерді ескеру қажет. 
Құрылымның сипаттамасы келесі ретпен орындалуы керек: 

- негізгі тораптары көрсетілген құрылым құрылғысы; 
- түпнұсқа түйіндердің ерекшелігі; 
- жұмыс істеу принципі; 
- инновацияларды енгізу, жетілдіру және т. б. нәтижесінде қол 

жеткізілетін әсер. 
Дайын өнімнің сапасын бақылауды жеке тармақта сипаттау 

ұсынылады. Бұл жағдайда құрылымның мүмкін болатын ақауларының 
сипатын (геометриялық пішіндер мен өлшемдердің өзгеруі) және 
дәнекерленген қосылыстардың ақауларын, сондай-ақ ақаулардың 
себептерін жарықтандыру қажет. Мүмкін болатын ақауларға сәйкес 
бақылау әдістерін таңдау, оларға қысқаша сипаттама беру, әдістер мен 
стандартты бақылау жабдықтарын, құрылғыларды таңдау, арнайы 
жабдықты жасау қажет. Мүмкін болатын ақауларды жоюдың іс-шаралары 
мен тәсілдерін көрсету. 
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2-тарау. Бастапқы технологиялық құжаттаманы және 
технологиялық жабдықты дайындау 

Кіріспе 

Дәнекерлеу өндірісін технологиялық дайындау: 
-дәнекерлеу өндірісінің тиімділігін арттыруды; 
-дәнекерлеу өндірісін дайындау мерзімдері мен шығындарын 

қысқартуды; 
- дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде еңбек өнімділігін 

арттыруды;-материалдық және еңбек ресурстарын үнемдеуді; 
-дәнекерлеу жұмыстарының сапасын арттыруды қамтамасыз етуі 

тиіс.  
Дәнекерлеу қызметі кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі болып 

табылады.  
Өндірісті технологиялық дайындау бойынша кәсіпорынның 

дәнекерлеу қызметінің негізгі функциялары: 
- дәнекерлеу өндірісін технологиялық дайындау процесін 

ұйымдастыру және басқару; 
- дәнекерлеуге технологиялық процестерді әзірлеу; 
- дәнекерлеу жабдығын сатып алуды және оны жөндеуді 

ұйымдастыру; 
-дәнекерлеу материалдарын сатып алуды ұйымдастыру; 
- дәнекерлеу өндірісін технологиялық жарақтандыру құралдарын 

жобалау мен дайындауды ұйымдастыру; 
- дәнекерлеу конструкцияларының технологиялылығын қамтамасыз 

ету болып табылады. 
Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық дайындығын жүргізу 

бойынша кәсіпорынның дәнекерлеу қызметінің негізгі міндеттері мыналар 
болып табылады: 

- металл конструкцияларының егжей  
- тегжейлі сызбаларының (КМД), технологиялық құбырлардың егжей  
- тегжейлі сызбаларының (КТД) және басқа конструкциялардың 

сызбаларының конструкторлық құжаттамасын әзірлеуге қатысу, ол 
дәнекерлеуге жиектерді дайындау бойынша ұсынымдар мен 
конструкцияларды ірілендіру нұсқаларын беруден, ал көрсетілген 
құжаттаманы басқа кәсіпорындар әзірлеген кезде оны келісуден тұрады; 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге технологиялық процестерді және басқа 
да техникалық құжаттаманы әзірлеу; технологиялық жабдықтау 
құралдарын жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу; 
стандартты қайта жөнделетін технологиялық жарақтарды қолдану мүмкін 
болмаған жағдайда; 

- дәнекерлеу материалдарын сынау және кіру бақылауын жүргізу 
үшін үлгілерді дәнекерлеу;  
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- дәнекерлеу жабдығын дайындау;  
- дәнекерлеушілерді оқытуды, аттестаттауды және паспорттауды 

жүргізуді қамтамасыз ету; 
- жаңа дәнекерлеу техникасы мен технологиясын игеру және енгізу;  
- дәнекерлеу өндірісін технологиялық дайындау кезеңдерінің 

орындалуын бақылау.  
 
2.1. Технологиялық құжаттама туралы жалпы мәліметтер 
Технологиялық процесті дамыту іргелі технологияны дамытудан 

басталады. Бұл кезеңде құрылымды жеке технологиялық тораптарға бөлу 
жүзеге асырылады, қажетті құрастыру және дәнекерлеу жабдықтары 
анықталады, технологиялық процестердің нұсқаларын техникалық-
экономикалық салыстыру жүргізіледі. Алынған ақпарат негізінде технолог 
жабдыққа өтінімдер жасайды, стандартты жабдықтар мен жабдықтардың 
сызбаларын жасайды, олар өндіріс цехтарына жіберіледі. Осы шаралардың 
орындалуын бақылауды өнімді басқаратын технолог жүргізеді. Құрастыру-
дәнекерлеу жабдықтарының келіп түсуіне қарай технологиялық 
процестердің жекелеген операцияларын ретке келтіру жүргізіледі, бұл 
ретте дәнекерлеу конструкцияларының, айлабұйымдардың және тағы басқа 
режимдері нақтыланады. Жұмыс сызбаларын әзірлеу кезінде 
технологиялар жасалады, осы кезеңде конструкция мен жұмыс 
сызбаларындағы жеке өзгерістерге байланысты негізгі технология 
нақтыланады, технологиялық процестің жұмысы мен дәйектілігі 
анықталады, жабдықтың конструкциясы нақтыланады және жетілдіріледі, 
сапаны бақылау және өнімді сынау әдістері жасалады. Технологиялық 
процесс келесі кезеңде технологиялық карталарда техникалық шарттардың 
өндірістік мүмкіндіктерінің жұмыс сызбалары негізінде әзірленеді. 
Технологиялық процестердің карталары негізінде жұмыстың барлық 
түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы анықталады, ол бойынша 
жабдықтың қажеттілігі, жұмыс орындарының саны, Дәнекерлеу 
материалдары, негізгі металл, электр энергиясы анықталады. 
Технологиялық дайындықтың соңғы кезеңі өнімнің тәжірибелік партиясын 
жасау болып табылады, ал технологиялық процестерге қатысты барлық 
мәліметтер нақтыланады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда және монтаждау 
кезінде дәнекерлеу конструкцияларын дайындау кезінде дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізудің технологиялық процесі ҚР стандарттары мен 
ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленуі және ресімделуі тиіс 5.04-18-2002 " 
металл конструкциялар.Өндіріс және жұмыстарды қабылдау ережелері".    
[1] 

Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған технологиялық процесс 
өзіндік құжат түрінде типтік технологиялық процестер негізінде әзірленеді 
немесе конструкцияларды құрастыру мен монтаждаудың жалпы 
технологиялық процесінің құрамдас бөлігі болып табылады.  
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- дәнекерлеу жабдығын дайындау;  
- дәнекерлеушілерді оқытуды, аттестаттауды және паспорттауды 

жүргізуді қамтамасыз ету; 
- жаңа дәнекерлеу техникасы мен технологиясын игеру және енгізу;  
- дәнекерлеу өндірісін технологиялық дайындау кезеңдерінің 

орындалуын бақылау.  
 
2.1. Технологиялық құжаттама туралы жалпы мәліметтер 
Технологиялық процесті дамыту іргелі технологияны дамытудан 

басталады. Бұл кезеңде құрылымды жеке технологиялық тораптарға бөлу 
жүзеге асырылады, қажетті құрастыру және дәнекерлеу жабдықтары 
анықталады, технологиялық процестердің нұсқаларын техникалық-
экономикалық салыстыру жүргізіледі. Алынған ақпарат негізінде технолог 
жабдыққа өтінімдер жасайды, стандартты жабдықтар мен жабдықтардың 
сызбаларын жасайды, олар өндіріс цехтарына жіберіледі. Осы шаралардың 
орындалуын бақылауды өнімді басқаратын технолог жүргізеді. Құрастыру-
дәнекерлеу жабдықтарының келіп түсуіне қарай технологиялық 
процестердің жекелеген операцияларын ретке келтіру жүргізіледі, бұл 
ретте дәнекерлеу конструкцияларының, айлабұйымдардың және тағы басқа 
режимдері нақтыланады. Жұмыс сызбаларын әзірлеу кезінде 
технологиялар жасалады, осы кезеңде конструкция мен жұмыс 
сызбаларындағы жеке өзгерістерге байланысты негізгі технология 
нақтыланады, технологиялық процестің жұмысы мен дәйектілігі 
анықталады, жабдықтың конструкциясы нақтыланады және жетілдіріледі, 
сапаны бақылау және өнімді сынау әдістері жасалады. Технологиялық 
процесс келесі кезеңде технологиялық карталарда техникалық шарттардың 
өндірістік мүмкіндіктерінің жұмыс сызбалары негізінде әзірленеді. 
Технологиялық процестердің карталары негізінде жұмыстың барлық 
түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы анықталады, ол бойынша 
жабдықтың қажеттілігі, жұмыс орындарының саны, Дәнекерлеу 
материалдары, негізгі металл, электр энергиясы анықталады. 
Технологиялық дайындықтың соңғы кезеңі өнімнің тәжірибелік партиясын 
жасау болып табылады, ал технологиялық процестерге қатысты барлық 
мәліметтер нақтыланады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда және монтаждау 
кезінде дәнекерлеу конструкцияларын дайындау кезінде дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізудің технологиялық процесі ҚР стандарттары мен 
ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленуі және ресімделуі тиіс 5.04-18-2002 " 
металл конструкциялар.Өндіріс және жұмыстарды қабылдау ережелері".    
[1] 

Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған технологиялық процесс 
өзіндік құжат түрінде типтік технологиялық процестер негізінде әзірленеді 
немесе конструкцияларды құрастыру мен монтаждаудың жалпы 
технологиялық процесінің құрамдас бөлігі болып табылады.  

 

  
 

Технологиялық процесс мыналарды қамтуға тиіс: 
-дәнекерлеуге арналған құрастыруға қойылатын талаптар; дәнекерлеу 

материалдарына қойылатын талаптар; 
- жұмысшы - дәнекерлеушілер мен инженерлік-техникалық 

қызметкерлердің біліктілігіне қойылатын талаптар (ИТҚ); 
- дәнекерлеуге қойылатын талаптар және дәнекерлеудің бағдарлы 

режимдері;-қауіпсіздік талаптары; 
-дәнекерлеу жабдығының түрі және технологиялық жарақтандыру; 
- термоөңдеу режимдері (қажет болған жағдайда);-термоөңдеуге 

арналған жабдықтың түрі; 
- еңбек және материалдық нормативтер; 
- балқытылған металдың массасы; дәнекерлеу қосылыстарының 

сапасын бақылаудың әдістері мен көлемдері. 
Технологиялық процестерді әзірлеу кезінде дәнекерлеу жұмыстарын 

дайындау және жүргізу кезеңінде дәнекерлеу өндірісін қажетті 
материалдық ресурстармен қамтамасыз ету ескерілуі тиіс. 

 
Технологиялық құжаттаманың түрлері 
Мақсатына қарай технологиялық құжаттар (бұдан әрі – құжаттар) 

негізгі және қосалқы болып бөлінеді.  
Негізгі құжаттарға мыналар жатады:  
- инженерлік-техникалық, жоспарлы-экономикалық және 

ұйымдастырушылық міндеттердің біреуін немесе кешенін шешу үшін 
қажетті жиынтық ақпаратты қамтитын; бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындау немесе жөндеудің технологиялық процесін 
(операциясын) толық және біржақты айқындайтын құжаттар. Көмекші 
құрамына технологиялық процестер мен операцияларды жасау, енгізу және 
жұмыс істеу кезінде қолданылатын құжаттар кіреді, мысалы, 
технологиялық жабдықты жобалауға тапсырыс картасы, Технологиялық 
процесті енгізу актісі және т.б. Негізгі технологиялық құжаттар жалпы 
және арнайы мақсаттағы құжаттарға бөлінеді. Жалпы мақсаттағы 
құжаттарға бұйымдарды (бұйымдардың құрамдас бөліктерін) дайындаудың 
немесе жөндеудің қолданылатын технологиялық әдістеріне қарамастан, 
жеке немесе технологиялық процестерге (операцияларға) арналған 
құжаттар жиынтығында қолданылатын технологиялық құжаттар, мысалы, 
эскиздер картасы, технологиялық нұсқаулық жатады. Арнайы мақсаттағы 
құжаттарға технологиялық процестер мен операцияларды сипаттау кезінде 
қолданылатын, өндірістің түрі мен түріне және бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың немесе жөндеудің қолданылатын 
технологиялық әдістеріне байланысты құжаттар, мысалы маршруттық 
карта, технологиялық процестің картасы, үлгілік (топтық) технологиялық 
процестің картасы, бұйымдардың (бөлшектердің, құрастыру бірліктерінің) 
тізімдемесі үлгілік (топтық) технологиялық процеске (операцияларға), 
операциялық картаға және т. б. жатады. Негізгі технологиялық 
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құжаттардың түрлері, олардың мақсаты мен шартты белгіленуі 2.1-кестеде 
келтірілген. 

 
Кесте 2.1 - Негізгі технологиялық құжаттардың түрлері [2] 

Құжат түрі Құжат 
түрінің 
коды 

Құжаттың мақсаты 

  Жалпы мақсаттағы құжаттар 
Титул парағы ТЛ Құжат:- бұйымды дайындауға немесе 

жөндеуге арналған технологиялық 
құжаттаманың жиынтығын(терін); 
бұйымды(бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің технологиялық процестеріне 
арналған технологиялық құжаттардың 
жиынтығын (терін);- технологиялық 
құжаттардың жекелеген түрлерін 
ресімдеуге арналған. 
 
 
 
Технологиялық құжаттар 
жиынтығының(тардың) бірінші парағы 
болып табылады 

Эскиздер картасы КЭ Эскиздерді, схемаларды және кестелерді 
қамтитын және бақылау мен орын 
ауыстыруды қоса алғанда, технологиялық 
процесті, операцияны орындауды немесе 
бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің ауысуын түсіндіруге арналған 
графикалық құжат 

Технологиялық 
нұсқаулық 

ТИ Құжат бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындау немесе 
жөндеу кезінде қайталанатын 
технологиялық процестерді, әдістер мен 
тәсілдерді, технологиялық жарақтандыру 
құралдарын пайдалану ережелерін 
сипаттауға арналған. Әзірленетін 
технологиялық құжаттаманың көлемін 
қысқарту мақсатында қолданылады 
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құжаттардың түрлері, олардың мақсаты мен шартты белгіленуі 2.1-кестеде 
келтірілген. 

 
Кесте 2.1 - Негізгі технологиялық құжаттардың түрлері [2] 

Құжат түрі Құжат 
түрінің 
коды 

Құжаттың мақсаты 

  Жалпы мақсаттағы құжаттар 
Титул парағы ТЛ Құжат:- бұйымды дайындауға немесе 

жөндеуге арналған технологиялық 
құжаттаманың жиынтығын(терін); 
бұйымды(бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің технологиялық процестеріне 
арналған технологиялық құжаттардың 
жиынтығын (терін);- технологиялық 
құжаттардың жекелеген түрлерін 
ресімдеуге арналған. 
 
 
 
Технологиялық құжаттар 
жиынтығының(тардың) бірінші парағы 
болып табылады 

Эскиздер картасы КЭ Эскиздерді, схемаларды және кестелерді 
қамтитын және бақылау мен орын 
ауыстыруды қоса алғанда, технологиялық 
процесті, операцияны орындауды немесе 
бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің ауысуын түсіндіруге арналған 
графикалық құжат 

Технологиялық 
нұсқаулық 

ТИ Құжат бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындау немесе 
жөндеу кезінде қайталанатын 
технологиялық процестерді, әдістер мен 
тәсілдерді, технологиялық жарақтандыру 
құралдарын пайдалану ережелерін 
сипаттауға арналған. Әзірленетін 
технологиялық құжаттаманың көлемін 
қысқарту мақсатында қолданылады 
 
 
 

  
 

  Арнайы мақсаттағы құжаттар 
Маршруттық 
карта 

МК Құжат технологиялық процестің 
маршруттық немесе маршруттық-
операциялық сипаттамасына немесе 
жабдық, технологиялық жабдық, 
материалдық нормативтер және еңбек 
шығындары туралы деректерді көрсете 
отырып, технологиялық реттіліктегі 
әртүрлі технологиялық әдістердің барлық 
операциялары бойынша бақылау мен 
орын ауыстыруды қоса алғанда, бұйымды 
(бұйымның құрамдас бөліктерін) 
дайындау немесе жөндеудің операциялық 
сипаттамасы кезінде технологиялық 
операциялардың толық құрамын 
көрсетуге арналған. 
Ескертпе 1 МК міндетті құжат болып 
табылады.2 МК-ға жекелеген жұмыс 
түрлерін әзірлеуге рұқсат етіледі.3 МК-ға 
технологиялық ақпараттың тиісті 
картасымен бірге МК-да барлық 
операциялардың операциялық 
сипаттамасы және "операцияның атауы 
мен мазмұны"бағанында қажетті 
технологиялық режимдерді толық көрсете 
отырып, технологиялық процесс 
картасының орнына қолдануға рұқсат 
етіледі.4 МК орнына технологиялық 
процестің тиісті картасын пайдалануға 
рұқсат етіледі 

Технологиялық 
процестің картасы 

КТП Құжат өтулерді, технологиялық 
режимдерді және технологиялық 
жарақтандыру құралдары, материалдық 
және еңбек шығындары туралы 
деректерді көрсете отырып, қалыптаудың, 
өңдеудің, құрастырудың немесе 
жөндеудің бір түрінің барлық 
операциялары бойынша технологиялық 
реттілікпен бұйымды (бұйымның 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың 
немесе жөндеудің технологиялық 
процесін операциялық сипаттауға 
арналған 
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Үлгілік (топтық) 
технологиялық 
процестің картасы 

КТТП Құжат өтулерді және технологиялық 
жарақтандыру құралдары, материалдық 
және еңбек шығындары туралы жалпы 
деректерді көрсете отырып, қалыптаудың, 
өңдеудің, құрастырудың немесе 
жөндеудің бір түрінің барлық 
операциялары бойынша технологиялық 
реттілікпен бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың 
немесе жөндеудің үлгілік (топтық) 
технологиялық процесін сипаттауға 
арналған. ВТП - мен бірге қолданылады 

Операциялық 
карта 

ОК Құжат ауысулардың дәйекті орындалуын, 
технологиялық жабдықтар, режимдер 
және еңбек шығындары туралы 
мәліметтерді көрсете отырып, 
технологиялық операцияны сипаттауға 
арналған. Жеке технологиялық 
процестерді әзірлеу кезінде қолданылады 

Үлгілік (топтық) 
операция картасы 

Кім Құжат өтулердің орындалу кезектілігін 
және технологиялық жарақтандыру 
құралдары мен режимдер туралы жалпы 
деректерді көрсете отырып, үлгілік 
(топтық) технологиялық операцияны 
сипаттауға арналған. ДСҰ-мен бірге 
қолданылады 

Технологиялық 
ақпарат картасы 

КТИ Құжат жекелеген операцияларды 
(технологиялық процестерді) орындау 
кезінде қажетті қосымша ақпаратты 
көрсетуге арналған. 
Үлгілік (топтық) технологиялық 
процестерді (ТТП, ГТП) әзірлеу кезінде 
бұйымды (оның құрамдас бөлігін) 
белгілеуге байланыстыра отырып, 
ауыспалы ақпаратты көрсету үшін 
қолдануға жол беріледі) 

Жинақтау 
картасы 

КК Құжат жиналған өнімнің жиынтығына 
кіретін бөлшектер, құрастыру бірліктері 
және материалдар туралы мәліметтерді 
көрсетуге арналған. Құрастырудың 
технологиялық процестерін әзірлеу 
кезінде қолданылады. 
Басқа технологиялық процестерде 
қосалқы материалдар туралы деректерді 
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Үлгілік (топтық) 
технологиялық 
процестің картасы 

КТТП Құжат өтулерді және технологиялық 
жарақтандыру құралдары, материалдық 
және еңбек шығындары туралы жалпы 
деректерді көрсете отырып, қалыптаудың, 
өңдеудің, құрастырудың немесе 
жөндеудің бір түрінің барлық 
операциялары бойынша технологиялық 
реттілікпен бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың 
немесе жөндеудің үлгілік (топтық) 
технологиялық процесін сипаттауға 
арналған. ВТП - мен бірге қолданылады 

Операциялық 
карта 

ОК Құжат ауысулардың дәйекті орындалуын, 
технологиялық жабдықтар, режимдер 
және еңбек шығындары туралы 
мәліметтерді көрсете отырып, 
технологиялық операцияны сипаттауға 
арналған. Жеке технологиялық 
процестерді әзірлеу кезінде қолданылады 

Үлгілік (топтық) 
операция картасы 

Кім Құжат өтулердің орындалу кезектілігін 
және технологиялық жарақтандыру 
құралдары мен режимдер туралы жалпы 
деректерді көрсете отырып, үлгілік 
(топтық) технологиялық операцияны 
сипаттауға арналған. ДСҰ-мен бірге 
қолданылады 

Технологиялық 
ақпарат картасы 

КТИ Құжат жекелеген операцияларды 
(технологиялық процестерді) орындау 
кезінде қажетті қосымша ақпаратты 
көрсетуге арналған. 
Үлгілік (топтық) технологиялық 
процестерді (ТТП, ГТП) әзірлеу кезінде 
бұйымды (оның құрамдас бөлігін) 
белгілеуге байланыстыра отырып, 
ауыспалы ақпаратты көрсету үшін 
қолдануға жол беріледі) 

Жинақтау 
картасы 

КК Құжат жиналған өнімнің жиынтығына 
кіретін бөлшектер, құрастыру бірліктері 
және материалдар туралы мәліметтерді 
көрсетуге арналған. Құрастырудың 
технологиялық процестерін әзірлеу 
кезінде қолданылады. 
Басқа технологиялық процестерде 
қосалқы материалдар туралы деректерді 

  
 

көрсету үшін БК қолдануға жол беріледі 
Техникалық-
нормалау картасы 

ТҰК Құжат уақыт (өндіру) нормалары 
бойынша технологиялық операцияға 
есептік деректерді әзірлеуге, 
орындалатын тәсілдерді сипаттауға 
арналған. Еңбек шығындарын нормалау 
мәселелерін шешуде қолданылады 

Ақпаратты кодтау 
картасы 

ККА Құжат бағдарламалық басқарылатын 
машиналарға (PU) басқару 
бағдарламасын жасау кезінде 
қолданылатын ақпаратты кодтауға 
арналған) 

Жөндеу картасы КН Құжат технологиялық жарақтандыру 
құралдарын баптау жөніндегі 
технологиялық процестерге 
(операцияларға) қосымша ақпаратты 
көрсетуге арналған. Көп позициялы өңдеу 
үшін PU машиналары үшін, топтық өңдеу 
әдістері және т. б. үшін қолданылады. 

Технологиялық 
маршруттардың 
ведомосы 

ВТМ Құжат кәсіпорынның бөлімшелері 
бойынша бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің технологиялық бағытын 
көрсетуге арналған. Технологиялық және 
өндірістік міндеттерді шешу үшін 
қолданылады 

Жабдықтау 
тізімдемесі 

ВО Құжат бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындаудың немесе 
жөндеудің технологиялық процесін 
орындау кезінде қолданылатын 
технологиялық жарақтарды көрсетуге 
арналған) 

Жабдық 
тізімдемесі 

ВОБ Құжат бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындау немесе жөндеу 
үшін қажетті қолданылатын жабдықты 
көрсетуге арналған) 

Материалдар 
тізімдемесі 

ВМ Құжат материалдар шығысының егжей-
тегжейлі нормалары, дайындамалар, 
дайындалатын немесе жөнделетін 
бұйымның (бұйымның құрамдас 
бөліктерінің) өтуінің технологиялық 
бағыты туралы деректерді көрсетуге 
арналған. Материалдарды нормалау 
бойынша есептерді шешу үшін 
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қолданылады 
Материалдар 
шығысының 
арнайы 
нормаларының 
ведомосы 

ВҚН Құжат өнімді өндіруге немесе жөндеуге 
арналған материалдарды тұтыну 
нормалары туралы мәліметтерді 
көрсетуге арналған. Өнімге арналған 
материалдарды тұтынуды нормалау 
мәселелерін шешу үшін қолданылады 

Материалдар 
шығысының 
үлестік 
нормаларының 
ведомосы 

ВУН Құжат бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындау немесе жөндеу 
технологиялық процестері мен 
операцияларын орындау кезінде 
пайдаланылатын материалдар 
шығысының үлестік нормалары туралы 
деректерді көрсетуге арналған. 
Материалдарды тұтынуды нормалау 
бойынша есептерді шешу үшін 
қолданылады 

Технологиялық 
ведомость 

ТВ Құжат технологиялық 
процестерге(операцияларға) арналған 
құжаттар жиынтығын (лерін) әзірлеу 
алдында пайдаланылатын технологиялық 
және ұйымдастырушылық ақпаратты 
кешенді көрсетуге арналған. Өндірісті 
технологиялық дайындаудың алғашқы 
кезеңдерінің бірінде қолданылады (СӨП) 

Қолдану 
ведомосы 

ВП Құжат бөлшектердің, құрастыру 
қондырғыларының, технологиялық 
жабдықтардың және т. б. толық 
құрамының қолданылуын көрсетуге 
арналған. СӨП есептерін шешу үшін 
қолданады 

Бұйымды 
құрастыру 
тізімдемесі 

Әс Құжат кіріс сатысы, олардың қолданылуы 
және сандық құрамы бойынша өнімді 
жинауға қажетті бөлшектер мен 
құрастыру қондырғыларының құрамын 
көрсетуге арналған 

Операциялар 
тізімдемесі 

ЖПД Құжат өтулерді, технологиялық 
режимдерді және технологиялық 
жабдықтау құралдары туралы деректерді 
және уақыт нормаларын көрсете отырып, 
өнімді технологиялық реттілікпен 
қалыптаудың, өңдеудің, құрастырудың 
және жөндеудің бір түрінің 
технологиялық операцияларын 
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қолданылады 
Материалдар 
шығысының 
арнайы 
нормаларының 
ведомосы 

ВҚН Құжат өнімді өндіруге немесе жөндеуге 
арналған материалдарды тұтыну 
нормалары туралы мәліметтерді 
көрсетуге арналған. Өнімге арналған 
материалдарды тұтынуды нормалау 
мәселелерін шешу үшін қолданылады 

Материалдар 
шығысының 
үлестік 
нормаларының 
ведомосы 

ВУН Құжат бұйымды (бұйымның құрамдас 
бөліктерін) дайындау немесе жөндеу 
технологиялық процестері мен 
операцияларын орындау кезінде 
пайдаланылатын материалдар 
шығысының үлестік нормалары туралы 
деректерді көрсетуге арналған. 
Материалдарды тұтынуды нормалау 
бойынша есептерді шешу үшін 
қолданылады 

Технологиялық 
ведомость 

ТВ Құжат технологиялық 
процестерге(операцияларға) арналған 
құжаттар жиынтығын (лерін) әзірлеу 
алдында пайдаланылатын технологиялық 
және ұйымдастырушылық ақпаратты 
кешенді көрсетуге арналған. Өндірісті 
технологиялық дайындаудың алғашқы 
кезеңдерінің бірінде қолданылады (СӨП) 

Қолдану 
ведомосы 

ВП Құжат бөлшектердің, құрастыру 
қондырғыларының, технологиялық 
жабдықтардың және т. б. толық 
құрамының қолданылуын көрсетуге 
арналған. СӨП есептерін шешу үшін 
қолданады 

Бұйымды 
құрастыру 
тізімдемесі 

Әс Құжат кіріс сатысы, олардың қолданылуы 
және сандық құрамы бойынша өнімді 
жинауға қажетті бөлшектер мен 
құрастыру қондырғыларының құрамын 
көрсетуге арналған 

Операциялар 
тізімдемесі 

ЖПД Құжат өтулерді, технологиялық 
режимдерді және технологиялық 
жабдықтау құралдары туралы деректерді 
және уақыт нормаларын көрсете отырып, 
өнімді технологиялық реттілікпен 
қалыптаудың, өңдеудің, құрастырудың 
және жөндеудің бір түрінің 
технологиялық операцияларын 

  
 

операциялық сипаттауға арналған. МК 
немесе КТП бірге қолданады 

Үлгілік (топтық) 
технологиялық 
процеске 
бөлшектердің 
(құрастыру 
бірліктерінің) 
ведомосы 

ВТП 
(ДСҰ) 

Құжат үлгілік (топтық) технологиялық 
процесс (операция) бойынша 
дайындалатын немесе жөнделетін 
бөлшектердің (құрастыру бірліктерінің, 
бұйымдардың) құрамын және материал, 
технологиялық жарақтандыру құралдары, 
өңдеу режимдері және еңбек шығындары 
(операциялар) туралы ауыспалы 
деректерді көрсетуге арналған) 
 

Қалдықтардан 
Дайындалған 
бөлшектердің 
ведомосы 

ВДО Құжат металды кесу кезінде 
қалдықтардан жасалған бөлшектер 
туралы мәліметтерді көрсетуге арналған 

Ақау табу 
ведомосы 

ВД Құжат жөндеу түрін, ақауларды анықтай 
отырып, жөндеуге жататын бұйымдарды 
(бұйымдардың құрамдас бөліктерін) 
көрсетуге және қосымша технологиялық 
ақпаратты көрсетуге арналған. 
Бұйымдарды (бұйымдардың құрамдас 
бөліктерін) жөндеу кезінде қолданады) 

Өзектер 
тізімдемесі 

ВСТ Құжат құймаларға арналған өзектерді 
жасау кезінде қажетті ақпаратты 
көрсетуге арналған 

Технологиялық 
құжаттар 
ведомосы 

Вт Құжат бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындау немесе 
жөндеу үшін қажетті құжаттардың толық 
құрамын көрсетуге арналған. Құжаттар 
жиынтығын бір кәсіпорыннан екіншісіне 
беру кезінде қолданылады 

Түпнұсқаларды 
ұстаушылардың 
ведомосы 

ВДП Құжат микрофильмге құжаттар 
жиынтығын беру кезінде қажетті 
құжаттардың толық құрамын көрсетуге 
арналған 

Ескертпе - құжат түрінің кодына бөлшек арқылы орыс әліпбиінің 
әріптері түріндегі құжаттың арнайы мақсатын ашатын белгілерді 
қосуға рұқсат етіледі, мысалы: - технологиялық жабдық туралы 
деректерді көрсету үшін - ДК/О; стандартты бөлшектердің (құрастыру 
бірліктерінің) қолданылуы туралы деректерді көрсету үшін - ДК/СД; 
бірегей бөлшектердің (құрастыру бірліктерінің) қолданылуы туралы 
деректерді көрсету үшін-ДК/ОД және т. б. 
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2.1.1. Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық құжаттамасы 

Дәнекерлеуге нормативтік-техникалық құжаттама:  

Негізгі және көмекші құжаттарды ажыратыңыз. Негізгі құжаттар 
жалпы және арнайы мақсаттарға арналған. Негізгі құжаттар бұйымдарды 
дайындаудың технологиялық процесін (операциясын) толық және бір мәнді 
айқындайды және инженерлік-техникалық, жоспарлы-экономикалық және 
ұйымдастырушылық міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті 
ақпаратты қамтиды. Қосалқы құжаттар технологиялық процесті 
(операцияны) әзірлеу, енгізу және жұмыс істеу кезінде қолданылады. 
Нормативтік-техникалық құжаттама МЕМСТ 3.1705-81-де жазылған 
ережелер бойынша толтырылады. 

Жалпы мақсаттағы құжаттар бұйымдарды дайындау әдістеріне 
қарамастан жеке немесе дәнекерлеудің технологиялық процесіне (бұдан әрі 
- ТП) жиынтықта қолданылады.  Оларға мыналар жатады: титул парағы 
(TL), эскиздер картасы (ke), технологиялық нұсқаулық (ti).  Арнайы 
мақсаттағы құжаттар ТП (операция) сипаттау кезінде бұйымдарды 
дайындау процестерінің түрлеріне, өндіріс түрі мен түріне байланысты 
қолданылады. Оларға мыналар жатады:  

- маршруттық карта (МК);  
- ТП картасы (КТП);  
- үлгілік ТП картасы (КТТП);  
- кттп әмбебап картасы (КТПN);  
- операциялық карта (ОК);  
- лгілік операция картасы (КТП);  
- жинақтау картасы (КК);  
- техникалық-нормалау картасы (ТНК);  
- ақпаратты кодтау картасы (ККИ);  
- технологиялық маршруттардың ведомосты (КТМ);  
- жарақтандыру ведомосты (ЖТМ);  
- жабдық ведомосы (воб);  
- материалдар тізімдемесі (VM) және т.б.  

Құжаттардың жинақтылығын өндіріс типіне (дара, сериялық, жаппай) 
және оларды ұйымдастыру бойынша әзірленетін процестердің түрлеріне 
(дара, үлгілік, топтық) байланысты айқындайды.Әрбір әзірленген 
құжаттың дербес белгіленуі болуы тиіс. Мысал. ТД - 0229014, мұнда 02 - 
ТП құжаттар жиынтығы, 2 - типтік процесс, 90 дәнекерлеу, 14-рельефті 
дәнекерлеу. 
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2.1.1. Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық құжаттамасы 

Дәнекерлеуге нормативтік-техникалық құжаттама:  

Негізгі және көмекші құжаттарды ажыратыңыз. Негізгі құжаттар 
жалпы және арнайы мақсаттарға арналған. Негізгі құжаттар бұйымдарды 
дайындаудың технологиялық процесін (операциясын) толық және бір мәнді 
айқындайды және инженерлік-техникалық, жоспарлы-экономикалық және 
ұйымдастырушылық міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті 
ақпаратты қамтиды. Қосалқы құжаттар технологиялық процесті 
(операцияны) әзірлеу, енгізу және жұмыс істеу кезінде қолданылады. 
Нормативтік-техникалық құжаттама МЕМСТ 3.1705-81-де жазылған 
ережелер бойынша толтырылады. 

Жалпы мақсаттағы құжаттар бұйымдарды дайындау әдістеріне 
қарамастан жеке немесе дәнекерлеудің технологиялық процесіне (бұдан әрі 
- ТП) жиынтықта қолданылады.  Оларға мыналар жатады: титул парағы 
(TL), эскиздер картасы (ke), технологиялық нұсқаулық (ti).  Арнайы 
мақсаттағы құжаттар ТП (операция) сипаттау кезінде бұйымдарды 
дайындау процестерінің түрлеріне, өндіріс түрі мен түріне байланысты 
қолданылады. Оларға мыналар жатады:  

- маршруттық карта (МК);  
- ТП картасы (КТП);  
- үлгілік ТП картасы (КТТП);  
- кттп әмбебап картасы (КТПN);  
- операциялық карта (ОК);  
- лгілік операция картасы (КТП);  
- жинақтау картасы (КК);  
- техникалық-нормалау картасы (ТНК);  
- ақпаратты кодтау картасы (ККИ);  
- технологиялық маршруттардың ведомосты (КТМ);  
- жарақтандыру ведомосты (ЖТМ);  
- жабдық ведомосы (воб);  
- материалдар тізімдемесі (VM) және т.б.  

Құжаттардың жинақтылығын өндіріс типіне (дара, сериялық, жаппай) 
және оларды ұйымдастыру бойынша әзірленетін процестердің түрлеріне 
(дара, үлгілік, топтық) байланысты айқындайды.Әрбір әзірленген 
құжаттың дербес белгіленуі болуы тиіс. Мысал. ТД - 0229014, мұнда 02 - 
ТП құжаттар жиынтығы, 2 - типтік процесс, 90 дәнекерлеу, 14-рельефті 
дәнекерлеу. 

  

  
 

Дәнекерлеуге нормативтік-техникалық құжаттама. Толтырудың 
жалпы ережелері 

Дәнекерлеу, дәнекерлеу қосылыстары, тігістер, жабдықтар мен 
материалдар түрлерінің терминологиясы мен жіктелуі МЕМСТ 2601-84 
және 19521-74 сәйкес келуі керек. Операциялар (өтулер) атауларының 
біріздендірілген жазбасы МК, КТП, КТТП, ОК, ВО, ВОб-та орындалуы 
тиіс. Жазудың үш нысаны қолданылады: толық, қысқа, кодтық белгілерге 
сәйкес. Толық жазбаны МК-да бірлі-жарым және аз сериялы өндіріс үшін 
ТП маршруттық сипаттамасы кезінде, сондай-ақ МК, КТП (КТТП), егер 
операцияға кіретін өтпелер дәнекерлеу тәсілі бойынша ерекшеленбесе, ТП 
операциялық және маршруттық-операциялық сипаттамасы кезінде 
қолданады. Егер олар дәнекерлеу әдісімен ерекшеленетін болса, онда кез-
келген түрдегі нормативтік-техникалық құжаттамада қысқаша жазба 
қолданылады. Қысқаша жазба ТК операциялық және маршруттық-
операциялық сипаттамаларында да қолданылады. ТП операцияларының 
нөмірленуі бірқатар арифметикалық прогрессияның 5, 10, 15 және т.б. 
сандарымен қойылады. Операцияның (өтудің) біріздендірілген жазбасында 
түйінді сөздер болуы тиіс:  

 
- атауы, позиция нөмірі, нобай бойынша орындалатын дәнекерлеу 

бөлшектерінің нұсқаулары;  
- әнекерлеу тәсілінің атауы;  
- ұстаулар туралы ақпарат; операцияны орындау тәсілінің, өтудің 

атауы (таңба бойынша, тіреу бойынша және т.б.);  
- дәнекерлеудің ерекше шарттары (тігістерді орындаудың реттілігі, 

қыздыру температурасы және т.б.) және операцияны орындауға қойылатын 
қосымша талаптар (бұл "ерекше нұсқаулар" бағанында көрсетіледі);  

- еңбек қауіпсіздігі туралы ақпарат; мәтіндік жазбаны (сурет, эскиз). 
 
Операцияларды сипаттау кезінде өткелдер, қондырғылар, құрастыру, 

дәнекерлеу, тазарту және т.б. технологиялық ретпен көрсетіледі, егер олар 
дәнекерлеу жүргізілетін жұмыс орнында және сол орындаушыларда 
орындалса. ТП-дағы ауысулардың нөмірленуі натурал қатардың 
сандарымен қойылады (1, 2, 3). 
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2.1 тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
 
1."Типтік (топтық) технологиялық процестің картасы" дегеніміз не?

   
2. "Операциялық карта"анықтамасын беріңіз.   
3.Дәнекерлеуге арналған нормативтік-техникалық құжаттамада 

қандай ақпарат көрсетілген?   
 
 
2.2. Технологиялық карталар 
 
Құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының үлгілік технологиялық 

картасы (МК/КТП) кестеде ұсынылған. 2.2. Операцияның кодтық белгісі 
МК-да, КТП-да (КТТП) "операцияның коды, атауы" бағанында "А" 
символы бар жолда, "операцияның коды" бағанында ОК-да, "В" символы 
бар жолда "операцияның коды, атауы"бағанында көрсетіледі. 

 

Операцияның кодтық белгісі құрылымға сәйкес келеді: құрастыру-
дәнекерлеу операцияларының кодтық белгілері (поз. 1 - 4) кестеде 
келтірілген. 2.3. Поз. 5, 6 жіктеу белгілері мен кодтарын нақтылауды 
белгілейді (сала ерекшелігіне сәйкес).Құжаттың белгісі бағанында осы 
операцияны орындау кезінде қолданылатын нормативтік құжаттардың 
белгілері көрсетіледі. 
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2.1 тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
 
1."Типтік (топтық) технологиялық процестің картасы" дегеніміз не?

   
2. "Операциялық карта"анықтамасын беріңіз.   
3.Дәнекерлеуге арналған нормативтік-техникалық құжаттамада 

қандай ақпарат көрсетілген?   
 
 
2.2. Технологиялық карталар 
 
Құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының үлгілік технологиялық 

картасы (МК/КТП) кестеде ұсынылған. 2.2. Операцияның кодтық белгісі 
МК-да, КТП-да (КТТП) "операцияның коды, атауы" бағанында "А" 
символы бар жолда, "операцияның коды" бағанында ОК-да, "В" символы 
бар жолда "операцияның коды, атауы"бағанында көрсетіледі. 

 

Операцияның кодтық белгісі құрылымға сәйкес келеді: құрастыру-
дәнекерлеу операцияларының кодтық белгілері (поз. 1 - 4) кестеде 
келтірілген. 2.3. Поз. 5, 6 жіктеу белгілері мен кодтарын нақтылауды 
белгілейді (сала ерекшелігіне сәйкес).Құжаттың белгісі бағанында осы 
операцияны орындау кезінде қолданылатын нормативтік құжаттардың 
белгілері көрсетіледі. 

  

  
 

Кесте 2.2 - Құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарының технологиялық 
картасы МК/КТП 
 
 Әзірл.    

Кәсіпо
рын Бұйымның нөмірі  

Құжаттар 
жиынтығын
ың нөмірі 

Бас. 
бюро 

   

Норм.    
        
Н-
контр 

   

А Це
х 

У
ч 

Р
м 

О
п 

Коды,опер
ация атауы 

Құжаттың белгіленуі 

Б Жабдықтың коды, атауы См Пр Р У
т 

К
р 

К Е
Н 

О
П 

К Тк Тм 

К / 
М 

Бөлшектератауы, СБ. бірлік Белгілеу, код О
П
П 

Е
М 

ЕН К
И 

Н 

№  Түрі Катет Дл Ж
ын
ыс
ы 

Ж
ы
н
ы
с
ы 

U I Vпров 

1          
 
МК/КТП картасы А, Б, К1М, Р жолдарын қамтиды (а - операцияның 

атауы және оның нөмірі; Б жабдықтың сипаттамасы; КІМ - жинақтау/ 
материалдар; Р - режим). "А" таңбасы бар жолға енгізілетін ақпарат. "Цех", 
"Уч.", "РМ" бағандарында жолдар тиісінше операция орындалатын цехтың, 
учаскенің, жұмыс орнының нөмірін (кодын) (немесе олардың әріптік 
атауларын) көрсетеді. "Бағанына Опер."операция нөмірін енгізіңіз. 
"Операцияның коды, атауы" бағанында ТК операциясының 
біріздендірілген белгісі көрсетіледі.  "Б"таңбасы бар жолға енгізілетін 
ақпарат. "Жабдықтың коды, Атауы" деген бағанға оның коды, қысқаша 
атауы немесе моделі және түгендеу нөмірі жазылады. Қалған бағандар 
еңбек шығындарын сипаттайды. "См" - "механикаландыру дәрежесі" 
бағанында механикаландыру дәрежесі кодпен немесе индекстермен 
көрсетіледі: РС - қолмен құрастыру, МС - механикаландырылған 
құрастыру, аспапта белгілеу бойынша құрастыру. "Проф." бағанында 
жұмысшы кәсібінің коды (құрастырушы немесе дәнекерлеуші) келтіріледі. 
"Р" бағанында жұмысшы разрядын береді. "УТ" - "еңбек жағдайлары" 
бағанына - индекс жазылады: жеңіл (Л) немесе зиянды (в). "КР" - 
"жұмысшылар саны" бағанында операцияға тартылған жұмысшылар саны 
көрсетіледі. "КОИД" бағанында - "бір мезгілде дайындалатын 
бөлшектердің саны" - бір операцияны орындау кезінде бөлшектердің саны 
енгізіледі. "ЕН" бағанында - "нормалау бірлігі" - материалды тұтыну 
нормасын немесе уақыт нормасын атайды. "ОП" - "партия көлемі) 
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бағанында-сериялық өндіріс жағдайында оның көлемін данада көрсетеді.  
"Кшт" бағаны - "даналық уақыт коэффициенті" - көп станциялық қызмет 
көрсетуге сәйкес келеді және дәнекерлеу жұмыстары үшін оны 
толтырмайды. "Тп .- з" және" Тшт " жалпы машина жасау және салалық 
нормативтер негізінде таңдалатын операцияларды орындауға дайындық-
қорытынды және дара уақыт нормаларын көрсетеді. "К"таңбасы бар жолға 
енгізілетін ақпарат. Бөлшектердің атауы бағанында оның атауын БТД 
бойынша береді, осы бағанда материалдың маркасын көрсетуге жол 
беріледі. "Белгілеу, код" және "ОПП" (партия қайдан келеді) бағандары 
ЕСТД-ге сәйкес толтырылады, әдетте "ОПП" бағанында цех нөмірі 
хабарланады. "ЕМ" бағанында - "массаның өлшем бірлігі" - бұйымның 
массасын килограммен келтіреді.  "ЕН" бағанында - "нормалау бірлігі" - 
материал шығысының нормасын килограммен көрсетеді. "КИ" бағанына 
дайындалатын бұйымдардың саны жазылады. "Нрас" бағанында 
материалдардың шығыс нормасы көрсетіледі. "М" таңбасы бар жолға 
енгізілетін ақпарат. "Материал" бағанында материалдың сортаменті, 
маркасы, өлшемі, стандарттың немесе ТШ белгіленуі көрсетіледі. 
Дәнекерлеу кезінде бұл бағанда сонымен қатар бренд, толтырғыш 
материалдың диаметрі, электродтардың мөлшері, ал дәнекерлеу кезінде - 
бренд, дәнекерлеу түрі (сым, фольга, ұнтақ), дәнекерлеушінің диаметрі мен 
қалыңдығы, ағындар, орта туралы мәліметтер беріледі. Материалдарды 
кесу кезінде осы бағанда бастапқы дайындаманың профилі мен мөлшері, 
одан алынған бөлшектердің жалпы саны, дайындаманың материалын кесу 
коэффициенті, материалды тұтыну жылдамдығы және т.б. көрсетіледі. 
Дәнекерлеу режимінің технологиялық параметрлері туралы ақпарат тиісті 
бағандарға енеді: тігістің түрі, аяқ және тігістің ұзындығы миллиметрмен, 
тігістің орналасуы, токтың полярлығы, кернеу, ток және сым беру 
жылдамдығы. 
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Кесте 2.3 - Технологиялық картадағы құрастыру-дәнекерлеу 
операцияларының кодтары 
 
Операцияны жазу нысаны Код 
Дәнекерлеу 9000 
Байланыс дәнекерлеу  9010 
Диффузиялық дәнекерлеу 9020 
Доғалық дәнекерлеу 9030 
Доғалық дәнекерлеу:   
- жабылған электродпен 9031 
- ұнтақ сыммен 9034 
- флюс астында дәнекерлеу 9035 
- инертті газдарда балқитын электродпен 9039 
- инертті газдарда қоспа металы бар балқымайтын электродпен 9041 
- инертті газдарда толтырғыш металсыз балқымайтын 
электродпен 9042 

- көмірқышқыл газында тұтас сыммен дәнекерлеу 9043 
- көмірқышқыл газында ұнтақ сыммен 9044 
- қр күтім жасау және көмірқышқыл газдар 9045 
- қр күтім жасау және көмірқышқыл газдар 9046 
- инертті және белсенді газдардың қоспасында балқитын 
электродпен 9051 

- вакуумда балқитын электродпен 9056 
- вакуумда балқымайтын электродпен қоспа металмен 9057 
- вакуумда толтырғыш металсыз ерімейтін электродпен 9058 
Электрқожбен пісіру 9061 
Электронды-сәулелі дәнекерлеу 9062 
Плазмалық дәнекерлеу  9063 
Газды дәнекерлеу  9068 
Кесу:   
- оттегі 9172 
- оттегі-флюсті 9176 
- плазмалы-доғалы 9176 
Операция:   
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- құрастыру-дайындау 8862 
- құрастыру-монтаждау 8863 
- слесарлық-құрастыру 8864 
Термиялық өңдеу 5000 
Геометриялық параметрлерді кешенді бақылау 0260 
Бұзбайтын бақылау:   
- акустикалық 0376 
- құйынды 0377 
-магнитті 0378 
- радиациялық 0382 
- енетін заттар 0386 
Сынақтар:   
- механикалық 0620 
- герметикалығына 0675 
Жылжыту 0400 
Тасымалдау 0401 
Қоймалау 0440 
Түзету 2156 
Жинақтау 0418 
Бекіту 0112 
Орналасқанына 8801 
Таңба 0101 
Ию 2129 

Жазу кезінде кестеде көрсетілген шартты белгілер қолданылады. 2.4. 
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Кесте 2.4 - Дәнекерлеу-құрастыру жұмыстарының технологиялық 
картасындағы әріптік белгілер мен белгішелер 
 
Көрсеткіші Белгісі 
Ұзындығы L, l 
Ені В, b 
Биіктігі, тереңдігі H, h 
Қалыңдығы S 
Диаметрі D, d 
Радиусы R, r 
Орталық және орталық аралық қашықтық А, а 
Бұрыштары α, β, γ және т. б. 
Тігістің ені В 
Тігістің дөңестігі G 
Үзік-үзік тігіс қадамы T 
Бұрыштық тігіс 

 

Бұрыштық тігістің қисықтығы 
 

Бұрыштық тігістің есептік биіктігі P 
Бұрыштық тігістің қалыңдығы A 
Ток күші I 
Доғаның кернеуі Uд 
Қуат көзінің бос кернеуі Uхх 
Жылдамдық:   
- дәнекерлеу Vсв 
- сым беру Vп. п 
Саны N, n 
Тығыздығы ρ 
Балқытылған металл мөлшері Qн 
Балқыту коэффициенті ан 
Жиектердің күңгірттенуі С 
Тігіс орны:   
-қр  Л 
- төменгі Н 
- көлденең Г 
- жартылай көлденең ПГ 
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- жартылай ұялы ПП 
- тік В 
- жартылай тік Пв 
Полярлығы:   
- тікелей П 
- кері Туралы 
Жабдықты жүктеу коэффициенті Кз 

МК/КТП картасында нөмірмен белгіленген жолдарда технологиялық 
операциялардың және "О"индексі бар өткелдердің мазмұны көрсетіледі. 
Бұл жағдайда қондырғылар А, Б, В және т. б. әріптермен белгіленеді. 
Әзірленген ТК белгіленген тәртіппен бекітіледі. Құжатты әзірлеген және 
тексерген, сондай-ақ норманы бақылауға жауапты адамдардың қолдары 
міндетті. Егер бәрін бір адам жасаған болса, онда ол қолын бір рет қояды - 
"әзірледі"бағанында.                                             

Үлгілік технологиялық процеске арналған технологиялық 
құжаттаманың мысалдары (П1) қосымшада келтірілген. 

2.5-кесте - Дәнекерлеу жұмыстарының технологиялық картасы: "К", 
"М", "Р"жолдарын толтыру мысалы.  
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Кесте 2.6 - Дәнекерлеу жұмыстарының технологиялық картасы: "А" 
және "Б"символдары бар жолдарды толтыру мысалы. 
 
А Ц

е
х 

У
ч 

Р
М 

О
п 

Операциял
ар коды, 
атауы 

Құжаттың белгіленуі 

Б Жабдықтың коды, атауы С
М 

Про
ф. 

Р УТ КР К
О
ИД 

Е
Н 

О
П 

К Т
к 

Т
м 

К 
/ 
М 

Бөлшектер атауы, СБ. 
бірлік 

Белгілеу, код О
П
П 

Е
М 

Е
Н 

К
И 

Н 

Р  Түрі Кате
т 

Ұзын
дығы 

Ере
же 

П-
ть 

U I Vпр
ов 

А
0
1 

12 01 1
1
2 

20 904301, 
механика
ландырыл
ған 

Дәнеке
рлеуші 

3 - 1 10 - - 34,8 

2 Қатты сыммен көмірқышқыл 
газында доғалық дәнекерлеу 
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Б
0
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Кран Q=10т, жартылай 
автомат ПДГ-516 

        

 
 
2.2 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 

 
1. Құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарының типтік технологиялық 

картасында қандай мәліметтер бар?   
2. Типтік технологиялық картада келтірілген дәнекерлеу 

материалдары туралы ақпарат қандай?  
3. Құрастыру және дәнекерлеу жұмыстарының типтік технологиялық 

картасында кімнің қолдары қажет? 
 
2.3 Дәнекерлеу технологиясы рәсімдері мен сипаттамалары 
 
Соңғы онжылдықта дәнекерлеу өндірісіндегі технологиялық 

құжаттама дәнекерлеу рәсіміне қойылатын техникалық талаптар түрінде 
ресімделе бастады.[3]  

Дәнекерлеу процедуралары: дәнекерлеу процесін, материалдарға 
сілтемелерді, дәнекерлеу материалдарын, дайындықты, алдын-ала 
қыздыруды (қажет болған жағдайда), дәнекерлеу әдісі мен бақылауын және 
дәнекерлеуден кейінгі термиялық өңдеуді (қажет болған жағдайда) және 
қажетті жабдықты қоса алғанда, дәнекерлеу кезінде орындалатын 
белгіленген тәртіп. 

Дәнекерлеу процесі: аттестаттаудан өткен және дәнекерлеу 
өндірісінде қайталануды қамтамасыз ету үшін дәнекерлеу 
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технологиясындағы қажетті өзгермелі параметрлерді қамтамасыз ететін 
құжат.  

Жұмыс нұсқаулығы: цехта тікелей қолдануға жарамды дәнекерлеу 
процесінің жеңілдетілген сипаттамасы.  

Техникалық талаптар рәсімі дәнекерлеу немесе ерекшеліктер 
ұсынады кестелер, онда мыналар көрсетіледі:  

- өндіруші туралы мәліметтер;  
- деректер туралы ерекшелікте дәнекерлеу технологиясын;  
- сілтеме жазу туралы аттестаттау рәсімін пісіру немесе басқа да 

құжаттар талаптарына сәйкес;  
- тип негізгі металл;  
- өлшемдері; материалдарды  
- процестер пісіру; эскиз дәнекерленген қосылыстар (рұқсатымен);  
- позиция дәнекерлеу;  
- жиектерді пісіруге дайындау қосылыстар (рұқсатымен); техника 

дәнекерлеу;  
- қорғау кері жағынан тігіс; шығын материалдары үшін-дәнекерлеу;  
- электрлік параметрлері; механикаландырылған және автоматты 

дәнекерлеу;  
- алдын-ала жылыту температурасы; температура арасындағы 

өткелдері бар;  
- қайта қыздыру үшін сутегінің бөліну;  
- жабдықты бірдейлендіру, әсіресе автоматты дәнекерлеуге арналған. 
Әдісі мен жиілігі бұзылмайтын бақылау атап көрсетілуі мүмкін, егер 

бұл тапсырыс берушімен көрсетіледі. 
 
2.3.1. Технологиялық құжаттамаға арналған халықаралық 

стандарттар 
 
ISO 15607: 2003: Металдарға арналған дәнекерлеу 

ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ МЕН 
АТТЕСТАЦИЯСЫ - Жалпы ережелер 

Бұл стандарт техникалық шарттар мен металл материалдарды 
дәнекерлеу процедураларын сертификаттаудың жалпы ережелерін 
анықтайды. Бұл стандарт сонымен қатар нақты қолдану салалары үшін 
ережелерді егжей-тегжейлі көрсетуге қатысты басқа стандарттарды 
қолданады. Бұл стандарт қолмен, механикаландырылған және автоматты 
дәнекерлеу үшін қолданылады. 

Дәнекерлеу рәсімдері дәнекерлеу рәсімдерін аттестаттаудың бір 
немесе бірнеше актісіне (WPQR) сәйкестігін растау арқылы 
аттестатталады. 

PWPS-ті бірнеше әдіске алдын-ала сертификаттау ұсынылмайды. ТШ 
дәнекерлеу процесін өндірісте ISO 9606 тиісті бөлігіне сәйкес 
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технологиясындағы қажетті өзгермелі параметрлерді қамтамасыз ететін 
құжат.  

Жұмыс нұсқаулығы: цехта тікелей қолдануға жарамды дәнекерлеу 
процесінің жеңілдетілген сипаттамасы.  

Техникалық талаптар рәсімі дәнекерлеу немесе ерекшеліктер 
ұсынады кестелер, онда мыналар көрсетіледі:  

- өндіруші туралы мәліметтер;  
- деректер туралы ерекшелікте дәнекерлеу технологиясын;  
- сілтеме жазу туралы аттестаттау рәсімін пісіру немесе басқа да 

құжаттар талаптарына сәйкес;  
- тип негізгі металл;  
- өлшемдері; материалдарды  
- процестер пісіру; эскиз дәнекерленген қосылыстар (рұқсатымен);  
- позиция дәнекерлеу;  
- жиектерді пісіруге дайындау қосылыстар (рұқсатымен); техника 

дәнекерлеу;  
- қорғау кері жағынан тігіс; шығын материалдары үшін-дәнекерлеу;  
- электрлік параметрлері; механикаландырылған және автоматты 

дәнекерлеу;  
- алдын-ала жылыту температурасы; температура арасындағы 

өткелдері бар;  
- қайта қыздыру үшін сутегінің бөліну;  
- жабдықты бірдейлендіру, әсіресе автоматты дәнекерлеуге арналған. 
Әдісі мен жиілігі бұзылмайтын бақылау атап көрсетілуі мүмкін, егер 

бұл тапсырыс берушімен көрсетіледі. 
 
2.3.1. Технологиялық құжаттамаға арналған халықаралық 

стандарттар 
 
ISO 15607: 2003: Металдарға арналған дәнекерлеу 

ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ МЕН 
АТТЕСТАЦИЯСЫ - Жалпы ережелер 

Бұл стандарт техникалық шарттар мен металл материалдарды 
дәнекерлеу процедураларын сертификаттаудың жалпы ережелерін 
анықтайды. Бұл стандарт сонымен қатар нақты қолдану салалары үшін 
ережелерді егжей-тегжейлі көрсетуге қатысты басқа стандарттарды 
қолданады. Бұл стандарт қолмен, механикаландырылған және автоматты 
дәнекерлеу үшін қолданылады. 

Дәнекерлеу рәсімдері дәнекерлеу рәсімдерін аттестаттаудың бір 
немесе бірнеше актісіне (WPQR) сәйкестігін растау арқылы 
аттестатталады. 

PWPS-ті бірнеше әдіске алдын-ала сертификаттау ұсынылмайды. ТШ 
дәнекерлеу процесін өндірісте ISO 9606 тиісті бөлігіне сәйкес 

  
 

аттестатталған құзыретті дәнекерлеушілер немесе EN 1418 сәйкес 
аттестатталған құзыретті операторлар пайдаланады деп болжанады. 

ISO 15609-1, ISO 15609-2, ISO 15609-3, ISO 15609-4 және ISO 15609-
5 халықаралық стандарттары келесі дәнекерлеу процестері үшін 
дәнекерлеу процесінің tu форматын анықтайды: 

- доғалық дәнекерлеу; 
- газ дәнекерлеу; 
- электронды-сәулелі дәнекерлеу; 
- лазерлік дәнекерлеу; 
- контактілі дәнекерлеу. 
WPS pWPS (дәнекерлеу процесінің алдын - ала ТШ) ретінде 

жіктеледі, тиісті әдісті қолдана отырып сертификаттауға дейін: - ISO 15614 
дәнекерлеу технологиясын сынау; ISO 15610 сыналған шығын 
материалдары; ISO 15611 дәнекерлеудің алдыңғы тәжірибесі; ISO 15612 
дәнекерлеудің стандартты процедурасы; ISO 15613 тәжірибелік дәнекерлеу 
сынағы. 

ISO 15609 СТАНДАРТЫ: 2004 1 БӨЛІМ-ДОҒАЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ 
 
Жалпы ережелер 
WPS дәнекерлеу үшін қажетті барлық ақпаратты қамтуы керек. Ол 

материалдың қалыңдығы, негізгі металл немесе оның әртүрлілігі, тіпті 
шығын материалдары бойынша нақты деректерді қамтуы мүмкін. 
Диапазондар мен рұқсат етулер тиісті жағдайларда көрсетілуі тиіс. 

Дәнекерлеу технологиясы Техникалық сипаттамалары келесі 
деректерді қамтиды: 

 
Өндірушіге қатысты  
- Өндіруші туралы деректер (және шартқа сілтемелер); 
- WPS туралы деректер (редакциялармен); 
- дәнекерлеу рәсімін аттестаттау туралы жазбаларға немесе 

талаптарға сәйкес басқа да құжаттарға сілтеме. 
Негізгі металға қатысты 
- негізгі металл түрі (см. ISO / TR 15608:2000 металдарды топтау 

жүйесіне арналған нұсқаулық); 
- материалдардың өлшемдері. 
Барлық дәнекерлеу технологияларына ортақ 
- дәнекерлеу процестері (қараңыз ISO 4063 процесс нөмірлері);  
- қосылыстар жобасы (рұқсат етілген);  
- дәнекерлеу позициялары (қараңыз ISO 6947);  
- қосылыстарды дайындау;  
- дәнекерлеу техникасы;  
- строжка;  
- тігістің артқы жағын қорғау;  
- дәнекерлеуге арналған шығын материалдары;  
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- электр параметрлері; 
- механикаландырылған және автоматты дәнекерлеу;  
- алдын ала қыздыру температурасы;  
- өту арасындағы температура;  
- алдын ала өңдеу температурасы;  
- сутекті бөлу үшін қайта қыздыру;  
- дәнекерлеуден кейінгі термоөңдеу;  
- қорғаныс газы; жылу беру. 
ИСО сәйкес дәнекерлеу процестерінің сандық белгілері 
ISO 4063 стандарты дәнекерлеу, дәнекерлеу (төмен температура 

және жоғары температура) және дәнекерлеу процестерінің тізімі мен 
белгілерін ұсынады. Әр процеске сандық нөмір беріледі. Бұл сандар 
сызбалардағы дәнекерлеу тігістерін шартты түрде белгілеу кезінде 
қолданылады. 

 
1-ДОҒАЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ 
11-қорғайтын газсыз балқитын электродпен доғалық дәнекерлеу 
111: қолмен доғалы балқитын электродпен дәнекерлеу (доғалы 

балқитын электродпен дәнекерлеу);  
112: (доғалық) гравитациялық жабылған электродты дәнекерлеу;  
114: дәнекерлеу доғалық ұнтақ өзін-өзі қорғау сым 
12-доғалы дәнекерлеу 
121: қатты сыммен флюс астында доғалы дәнекерлеу 
122: таспалы электрод ағынының астында доғалық дәнекерлеу 
124: металл ұнтағы қосылған доғалы дәнекерлеу  
125: ұнтақ сыммен доғалы дәнекерлеу 
126: ұнтақ таспалы электрод ағынының астында доғалық дәнекерлеу 
13-доғалы балқитын электродпен қорғаныс газында дәнекерлеу 
131: инертті газбен доғалы тұтас сыммен дәнекерлеу;  
132: инертті газбен флюсті толтырғышпен доғалы ұнтақты сыммен 

дәнекерлеу; 
133: инертті газ металл толтырғышпен доғалық ұнтақ сым 

дәнекерлеу; 
135: белсенді газ доғалы қатты сым дәнекерлеу; 
136: доғалы ұнтақты сыммен белсенді газдағы ағынды 

толтырғышпен дәнекерлеу; 
138: белсенді газ металл толтырғыш бар доғалық ұнтақ сым 

дәнекерлеу;  
14-қорғаныс газында ерімейтін вольфрам электродымен доғалық 

дәнекерлеу; 
141: инертті газдағы вольфрам электродымен доғалы дәнекерлеу, 

тұтас материалмен (сыммен немесе өзекпен));  
142: толтырғыш материалсыз инертті газ вольфрам электродпен 

доғалық дәнекерлеу 
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- электр параметрлері; 
- механикаландырылған және автоматты дәнекерлеу;  
- алдын ала қыздыру температурасы;  
- өту арасындағы температура;  
- алдын ала өңдеу температурасы;  
- сутекті бөлу үшін қайта қыздыру;  
- дәнекерлеуден кейінгі термоөңдеу;  
- қорғаныс газы; жылу беру. 
ИСО сәйкес дәнекерлеу процестерінің сандық белгілері 
ISO 4063 стандарты дәнекерлеу, дәнекерлеу (төмен температура 

және жоғары температура) және дәнекерлеу процестерінің тізімі мен 
белгілерін ұсынады. Әр процеске сандық нөмір беріледі. Бұл сандар 
сызбалардағы дәнекерлеу тігістерін шартты түрде белгілеу кезінде 
қолданылады. 

 
1-ДОҒАЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ 
11-қорғайтын газсыз балқитын электродпен доғалық дәнекерлеу 
111: қолмен доғалы балқитын электродпен дәнекерлеу (доғалы 

балқитын электродпен дәнекерлеу);  
112: (доғалық) гравитациялық жабылған электродты дәнекерлеу;  
114: дәнекерлеу доғалық ұнтақ өзін-өзі қорғау сым 
12-доғалы дәнекерлеу 
121: қатты сыммен флюс астында доғалы дәнекерлеу 
122: таспалы электрод ағынының астында доғалық дәнекерлеу 
124: металл ұнтағы қосылған доғалы дәнекерлеу  
125: ұнтақ сыммен доғалы дәнекерлеу 
126: ұнтақ таспалы электрод ағынының астында доғалық дәнекерлеу 
13-доғалы балқитын электродпен қорғаныс газында дәнекерлеу 
131: инертті газбен доғалы тұтас сыммен дәнекерлеу;  
132: инертті газбен флюсті толтырғышпен доғалы ұнтақты сыммен 

дәнекерлеу; 
133: инертті газ металл толтырғышпен доғалық ұнтақ сым 

дәнекерлеу; 
135: белсенді газ доғалы қатты сым дәнекерлеу; 
136: доғалы ұнтақты сыммен белсенді газдағы ағынды 

толтырғышпен дәнекерлеу; 
138: белсенді газ металл толтырғыш бар доғалық ұнтақ сым 

дәнекерлеу;  
14-қорғаныс газында ерімейтін вольфрам электродымен доғалық 

дәнекерлеу; 
141: инертті газдағы вольфрам электродымен доғалы дәнекерлеу, 

тұтас материалмен (сыммен немесе өзекпен));  
142: толтырғыш материалсыз инертті газ вольфрам электродпен 

доғалық дәнекерлеу 

  
 

143: вольфрам доғалы электродпен инертті газдағы толтырғыш 
ұнтақ, сым немесе өзекпен дәнекерлеу 

145: толтырғыш сыммен немесе инертті газбен тұтас қималы өзекпен 
тотықсыздандырғыш газ қосып вольфрам электродымен доғалы дәнекерлеу 

146: тотықсыздандырғыш газды қоса отырып, инертті газдағы 
толтырғыш ұнтағы, сымы немесе өзегі бар вольфрам электродымен доғалы 
дәнекерлеу 

147: белсенді газ вольфрам электрод доғалық дәнекерлеу     
15-доғалы плазмалық дәнекерлеу 
151: инертті газбен балқитын электродпен плазмалық дәнекерлеу 
152: плазмалық доғалы дәнекерлеу  
153: тікелей плазмалық доғамен дәнекерлеу 
154: жанама әсер ететін плазмалық доғамен дәнекерлеу 
155: ауыспалы доғасы бар плазмалық дәнекерлеу 
18-доғалық дәнекерлеудің басқа процестері  
185: магнит өрісі арқылы қозғалатын доғамен дәнекерлеу 
2-БАЙЛАНЫС ДӘНЕКЕРЛЕУ 
21-дәнекерлеу байланыс нүктесі 
211: дәнекерлеу байланыс нүктелі бір жақты 
212: дәнекерлеу байланыс нүкте екі жақты 
22-түйіспелі тігісті дәнекерлеу 
221: дәнекерлеу байланыс тігіс қабаттасады 
222: шетін жаншып түйіспелі тігісті дәнекерлеу 
225: қабаттасқан қосылыстың алдын ала батып кетуімен түйіспелі 

тігісті дәнекерлеу 
23-контакт рельефті дәнекерлеу 
24-дәнекерлеу түйіспелі түйіспелі балқыту 
25-дәнекерлеу байланыс кедергісі 
26-дәнекерлеу байланыс түйреуіш 
27-жоғары жиілікті контактілі дәнекерлеу 
29-контактілі дәнекерлеудің басқа процестері 
3-ГАЗДЫ ДӘНЕКЕРЛЕУ 
31-газ-оттекті дәнекерлеу 
311: ацетилен-оттекті дәнекерлеу 
312: пропаноқышқылды дәнекерлеу 
313: сутегі оттегін дәнекерлеу 
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2.3 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
 

1. Технологиялық құжаттаманың халықаралық стандарттарын 
тізімдеңіз. 

2. Дәнекерлеу процесінің сандық белгілері қандай стандартпен 
белгіленеді? 

3. Келесі дәнекерлеу процестері үшін дәнекерлеу процесінің 
форматын анықтайтын ISO стандарттарының тобы қандай: доғалық, 
газдық, катодты сәулелік, лазерлік және контактілі дәнекерлеу. 

4. Доғалық дәнекерлеу процестері қалай белгіленеді? 
5. Дәнекерлеу материалдары туралы ақпарат қандай құжаттарда 

берілген? 
 
2.4. Дәнекерлеу өндірісін аттестаттау жүйесі 
 
2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ИСО 9606-1 

дәнекерлеушілерді аттестациялық сынау. 1 Бөлім: Болат" [4] 
 
Дәнекерлеушілерді және дәнекерлеу өндірісінің мамандарын 

аттестаттау 
Дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарын 

аттестаттау олардың теориялық және практикалық даярлығының 
жеткіліктілігін анықтау, олардың білімі мен дағдыларын тексеру және 
дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарына қауіпті 
өндірістік объектілердің жабдықтарын дайындау, реконструкциялау, 
монтаждау және жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындауға құқық беру 
мақсатында жүргізіледі. 

Аттестаттау рәсімі кәсіптік даярлықтың төрт деңгейін қамтиды: 
I деңгей-сертификатталған дәнекерлеуші; 
II деңгей-аттестатталған мастер-дәнекерлеуші; 
III деңгей-аттестатталған технолог-дәнекерлеуші; 
IV деңгей-сертификатталған дәнекерлеуші инженер. 
Деңгейді беру қолданыстағы аттестаттау жүйесі бойынша берілген 

біліктілік разрядының күшін жоймайды. 
Аттестатталған дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің 

мамандары олардың аттестациялық куәліктерінде көрсетілген қызмет 
түрлерін орындауға жіберіледі. 

Дәнекерлеушілерді аттестаттау аттестатталған ұйымның немесе оның 
филиалдарының өндірістік базасында орындалады. Аттестаттау 
емтихандарын қабылдауды аттестаттау комиссиялары жүзеге асырады. 

Аттестаттау комиссияларының құрамы аттестатталған ұйымдарда 
жұмыс істеу құқығына аттестаттаудан өткен кәсіби даярлықтың II, III және 
IV деңгейлеріндегі дәнекерлеу өндірісінің білікті мамандарынан және 
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2.3 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
 

1. Технологиялық құжаттаманың халықаралық стандарттарын 
тізімдеңіз. 

2. Дәнекерлеу процесінің сандық белгілері қандай стандартпен 
белгіленеді? 

3. Келесі дәнекерлеу процестері үшін дәнекерлеу процесінің 
форматын анықтайтын ISO стандарттарының тобы қандай: доғалық, 
газдық, катодты сәулелік, лазерлік және контактілі дәнекерлеу. 

4. Доғалық дәнекерлеу процестері қалай белгіленеді? 
5. Дәнекерлеу материалдары туралы ақпарат қандай құжаттарда 

берілген? 
 
2.4. Дәнекерлеу өндірісін аттестаттау жүйесі 
 
2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ИСО 9606-1 

дәнекерлеушілерді аттестациялық сынау. 1 Бөлім: Болат" [4] 
 
Дәнекерлеушілерді және дәнекерлеу өндірісінің мамандарын 

аттестаттау 
Дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарын 

аттестаттау олардың теориялық және практикалық даярлығының 
жеткіліктілігін анықтау, олардың білімі мен дағдыларын тексеру және 
дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарына қауіпті 
өндірістік объектілердің жабдықтарын дайындау, реконструкциялау, 
монтаждау және жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындауға құқық беру 
мақсатында жүргізіледі. 

Аттестаттау рәсімі кәсіптік даярлықтың төрт деңгейін қамтиды: 
I деңгей-сертификатталған дәнекерлеуші; 
II деңгей-аттестатталған мастер-дәнекерлеуші; 
III деңгей-аттестатталған технолог-дәнекерлеуші; 
IV деңгей-сертификатталған дәнекерлеуші инженер. 
Деңгейді беру қолданыстағы аттестаттау жүйесі бойынша берілген 

біліктілік разрядының күшін жоймайды. 
Аттестатталған дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің 

мамандары олардың аттестациялық куәліктерінде көрсетілген қызмет 
түрлерін орындауға жіберіледі. 

Дәнекерлеушілерді аттестаттау аттестатталған ұйымның немесе оның 
филиалдарының өндірістік базасында орындалады. Аттестаттау 
емтихандарын қабылдауды аттестаттау комиссиялары жүзеге асырады. 

Аттестаттау комиссияларының құрамы аттестатталған ұйымдарда 
жұмыс істеу құқығына аттестаттаудан өткен кәсіби даярлықтың II, III және 
IV деңгейлеріндегі дәнекерлеу өндірісінің білікті мамандарынан және 

  
 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспектордан (бұдан әрі 
– емтихан алушылар) қалыптастырылады. 

Аттестаттау комиссияларының құрамына мыналар кіреді: 
1) дәнекерлеушілерді кәсіби даярлаудың I деңгейіне аттестаттау 

кезінде-кәсіби даярлаудың III немесе II деңгейлеріндегі кемінде бір маман 
IV және екі маман; 

2) мамандарды кәсіби даярлаудың II және III деңгейіне аттестаттау 
кезінде – кәсіби даярлаудың III деңгейіндегі кемінде бір маман IV және екі 
маман; 

3) мамандарды кәсіптік даярлаудың IV деңгейіне аттестаттау кезінде 
– кәсіптік даярлаудың IV деңгейіндегі кемінде үш маман. 

Аттестаттау комиссиясының құрамына аттестатталатын 
дәнекерлеушілерді және дәнекерлеу өндірісінің мамандарын оқытуды 
(арнайы даярлауды) жүзеге асырған адамдар кірмейді. 

Кәсіптік даярлық деңгейін алуға үміткер кандидаттың осы 
Талаптарға 1-қосымшада келтірілген талаптарға сәйкес білімі және кәсіптік 
даярлығы болады. 

Дәнекерлеушілерді және дәнекерлеу өндірісінің мамандарын 
аттестаттау алдында келісілген бағдарламалар бойынша даярлау 
жүргізіледі. Бағдарламалар мамандардың кәсіби даярлық деңгейін және 
олардың өндірістік қызметінің бағыттарын ескере отырып жасалады және 
дәнекерлеу жабдықтары, негізгі және дәнекерлеу материалдары, 
дәнекерлеу технологиясы, дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау, 
дәнекерлеу қосылыстарының ақаулары және оларды түзету тәсілдері, 
дәнекерлеу жұмыстарын қауіпсіз орындау бойынша бөлімдерді қамтиды.   

 
Дәнекерлеушілерді аттестаттауға қойылатын талаптар. 

Дәнекерлеушілер қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстар кезінде 
қолмен, механикаландырылған (жартылай автоматты) және 
автоматтандырылған әдістермен жүзеге асырылатын дәнекерлеудің нақты 
түрлерімен (тәсілдерімен) дәнекерлеу және балқыту жұмыстарын орындау 
құқығына аттестатталуға жатады. 

Аттестаттаудан кейін дәнекерлеушіге кәсіби даярлықтың I деңгейі 
(аттестатталған дәнекерлеуші) беріледі. Дәнекерлеушілерді аттестаттау 
бастапқы, қосымша, мерзімдік және кезектен тыс болып бөлінеді. 

Бастапқы аттестаттаудан жабдықты, конструкцияларды және 
құбыржолдарды қосуды дәнекерлеуге немесе балқытуға (бұдан әрі – 
дәнекерлеу) бұрын рұқсаты болмаған дәнекерлеушілер өтеді. Алғашқы 
аттестация кезінде дәнекерлеушілер жалпы, арнайы және практикалық 
емтихандар тапсырады. 

Қосымша аттестаттаудан алғашқы аттестаттаудан өткен 
дәнекерлеушілер оларды аттестаттау куәліктерінде көрсетілмеген 
дәнекерлеу жұмыстарына жіберу алдында, сондай-ақ олардың аттестаттау 
куәліктерінде көрсетілген дәнекерлеу жұмыстарын орындауда 6 айдан 
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астам үзілістен кейін өтеді. Қосымша аттестация кезінде дәнекерлеушілер 
теориялық және практикалық емтихан тапсырады. 

Барлық дәнекерлеушілер тиісті дәнекерлеу жұмыстарын орындауға 
арналған аттестациялық куәліктерінің қолданылу мерзімін ұзарту 
мақсатында мерзімді аттестаттаудан өтеді. Мерзімді аттестаттау кезінде 
дәнекерлеушілер арнайы және практикалық емтихандар тапсырады. 

Дәнекерлеушілер дәнекерлеу технологиясын бұзғаны үшін немесе екі 
және одан да көп рет қайталанатын өндірістік дәнекерлеу қосылыстарының 
қанағаттанарлықсыз сапасы үшін ұйым басшысы оларды жұмыстан 
уақытша шеттеткеннен кейін дәнекерлеуді орындауға рұқсат беру алдында 
кезектен тыс аттестаттаудан өтеді. Кезектен тыс аттестаттау кезінде 
дәнекерлеушілер жалпы, теориялық және практикалық емтихандар 
тапсырады. 

 
Дәнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттауға қойылатын 

талаптар.  
Кәсіби даярлаудың II, III және IV деңгейлеріндегі дәнекерлеу 

өндірісінің мамандарын аттестаттау қауіпті өндірістік объектілердің 
жабдықтарын, құбыржолдары мен конструкцияларын дайындау, 
монтаждау, реконструкциялау және жөндеу кезінде олардың өндірістік 
қызметінің бағыты бойынша жүргізіледі. Дәнекерлеу өндірісі 
мамандарының аттестаттау өткізілетін өндірістік қызметінің түрлері 
мыналар болып табылады: 

дәнекерлеу жұмыстары өндірісінің техникалық дайындығы жөніндегі 
жұмыстарды, технологиялық және нормативтік құжаттаманы әзірлеуді қоса 
алғанда, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге басшылық ету және 
техникалық бақылау; 

дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарын даярлау 
және аттестаттау жөніндегі органдардың жұмысына қатысу. 

Келесі мамандар міндетті түрде аттестаттауға жатады: 
II деңгейге: дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

дәнекерлеушілердің жазбаша немесе ауызша нұсқаулары міндетті болып 
табылатын мамандар (шеберлер, прорабтар, дәнекерлеу жөніндегі 
нұсқаушылар және сол сияқтылар)); 

III деңгейге: ұйымның жекелеген бөлімшелерінің басшылары болып 
табылатын, дәнекерлеу жұмыстарын орындауды қамтамасыз ететін және 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу технологиясын айқындайтын құжаттарды 
пайдалану үшін қолы қажет және жеткілікті мамандар; 

IV деңгейге: ұйымның дәнекерлеу қызметінің басшылары болып 
табылатын, қолы қажет және дәнекерлеу жұмыстарының барлық түрлерін 
орындау бойынша нормативтік құжаттарды ұйым басшылығының 
бекітуіне жеткілікті мамандар. 
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Дәнекерлеу өндірісінің мамандарын кәсіби даярлаудың II, III және IV 
деңгейлеріне аттестаттау бастапқы, қосымша, кезеңдік және кезектен тыс 
болып бөлінеді. 

Бастапқы аттестаттаудан дәнекерлеу өндірісінің мамандары осы 
Талаптардың 24-тармағында көрсетілген жұмыстарға рұқсат берер алдында 
өтеді. Осы талаптарға сәйкес алғаш рет өткізілетін аттестаттау бастапқы 
болып саналады. 

Қосымша аттестаттаудан алғашқы аттестаттаудан өткен 
дәнекерлеу өндірісінің мамандары келесі жағдайларда өтеді: 

аттестаттау куәліктерінде көрсетілмеген өндірістік қызмет түрлеріне 
рұқсат беру; 

өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жаңа талаптары қолданысқа енгізілген 
кезде; 

мамандығы бойынша жұмыста бір жылдан астам үзіліс болған кезде. 
Дәнекерлеу өндірісінің мамандары өндірістік қызметтің тиісті 

түрлерін орындауға арналған аттестаттау куәліктерінің қолданылу мерзімін 
ұзарту мақсатында мерзімді аттестаттаудан өтеді. 

Кезектен тыс аттестаттаудан дәнекерлеу өндірісінің мамандары 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыс берушінің талабы бойынша 
олардың аттестаттау куәліктерінде көрсетілген жұмыс түрлерін 
орындаудан шеттетілгеннен кейін оларды жұмысқа жіберу алдында өтеді. 

Дәнекерлеушілерді аттестаттау практикалық емтиханнан басталады. 
Егер дәнекерлеуші практикалық емтиханды тапсыра алмаса, онда ол одан 
әрі емтихандарға жіберілмейді және аттестаттаудан өтпеген болып 
саналады. Дәнекерлеушіге қосымша практикалық дайындықтан кейін 1 
айдан кейін қайта аттестациядан өтуге рұқсат етіледі. Дәнекерлеуші, егер 
ол әңгімелесу нәтижелерін ескере отырып, емтихандардың әрқайсысында 
оған қойылған сұрақтардың кемінде 70% - ына дұрыс жауап берсе, жалпы 
және арнайы емтихандардан өтті деп есептеледі. Дәнекерлеуші теориялық 
және практикалық емтихандарды сәтті тапсырған жағдайда аттестатталған 
болып саналады. 

Дәнекерлеушіні аттестаттау кезінде мынадай сипаттамалар есепке 
алынуға жатады: 

- дәнекерлеу (балқыту) түрлері (тәсілдері); 
- тігістердің түрлері; 
- бөлшектердің түрі; 
- бақылау дәнекерлеу қосылыстарының түрлері мен түрлері; 
- негізгі материалдар топтары; 
- толтырғыш материалдар; 
- бақылау дәнекерлеу қосылыстарының өлшемдері; 
- дәнекерлеу кезіндегі жағдай; 
- Пластмассадан жасалған құбырларды дәнекерлеу кезінде жабдықты 

автоматтандыру дәрежесі; 
- қауіпті өндірістік объектілер тобы.  
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2.7-кесте - Дәнекерлеу түрлерінің (тәсілдерінің) қысқартылған 
белгілері 

 
Металдар үшін 
РД қолмен доғалық дәнекерленген электродтар (111 MMAW-

SMAW); 
РДВ ванна бөлмесі қолмен доғалы дәнекерлеу жабылған 

электродтармен; 
РАД қолмен аргон доғалы балқымайтын электродпен дәнекерлеу (141 

GTAW-TIGW); 
МАДП ерітілген электродпен механикаландырылған аргон доғалы 

дәнекерлеу (131 GMAW-MIGW); 
МП белсенді газдар мен қоспалар ортасында балқитын электродпен 

механикалық дәнекерлеу (135 MAGW); 
ААД ерімейтін электродпен Автоматты аргон доғалы дәнекерлеу; 
АПГ белсенді газдар мен қоспалар ортасында балқитын электродпен 

автоматты дәнекерлеу; 
ААДП балқитын электродпен Автоматты аргон доғалы дәнекерлеу; 
АФ Автоматты ағынды дәнекерлеу (12 SAW); 
Қаржым
ині 

механикалық ағынды дәнекерлеу; 

МФВ механикаландырылған ванна бөлмесі; 
ЖПҚ өздігінен қорғайтын ұнтақты сыммен механикалық дәнекерлеу 

(114 FCAW); 
МПГ белсенді газ ортасында ұнтақты сыммен механикалық 

дәнекерлеу (136 AGFCAW); 
МПСВ өздігінен қорғайтын ұнтақты механикаландырылған дәнекерлеу 

сыммен; 
МСОД қоспаланған ашық доғамен механикаландырылған дәнекерлеу 

сыммен; 
П плазмалық дәнекерлеу (15 PAW); 
ЭШ электр қожын дәнекерлеу (ESW); 
ЭЛ электронды-сәулелі дәнекерлеу (EBW); 
Г газды дәнекерлеу (311 OFW); 
РДН қапталған электродтармен қолмен доғалық қаптау; 
РАДН қолмен аргон доғасы; 
ААДН Автоматты аргон доғасы; 
АФЛЕН флюс астында таспалы электродпен Автоматты балқыту; 
АФПН ағын астындағы сым электродымен автоматты түрде қаптау. 
КОК контактілі дәнекерлеу; 
КСС түйіспелі түйіспелі дәнекерлеу кедергісі; 
КӘЖ түйіспелі түйіспелі дәнекерлеу; 
ЧЧС жоғары жиілікті дәнекерлеу; 
ПАК дәнекерлеу; 
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МПСВ өздігінен қорғайтын ұнтақты механикаландырылған дәнекерлеу 

сыммен; 
МСОД қоспаланған ашық доғамен механикаландырылған дәнекерлеу 

сыммен; 
П плазмалық дәнекерлеу (15 PAW); 
ЭШ электр қожын дәнекерлеу (ESW); 
ЭЛ электронды-сәулелі дәнекерлеу (EBW); 
Г газды дәнекерлеу (311 OFW); 
РДН қапталған электродтармен қолмен доғалық қаптау; 
РАДН қолмен аргон доғасы; 
ААДН Автоматты аргон доғасы; 
АФЛЕН флюс астында таспалы электродпен Автоматты балқыту; 
АФПН ағын астындағы сым электродымен автоматты түрде қаптау. 
КОК контактілі дәнекерлеу; 
КСС түйіспелі түйіспелі дәнекерлеу кедергісі; 
КӘЖ түйіспелі түйіспелі дәнекерлеу; 
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ПАК дәнекерлеу; 

  
 

Полимерлі материалдар үшін 
НИ қыздырылған құралмен дәнекерлеу; 
ЗН жылытқыштармен дәнекерлеу; 
НГ қыздырылған газбен дәнекерлеу; 
Э экструзиялық дәнекерлеу; 

  
Металл конструкцияларды дәнекерлеу бойынша аттестаттау кезінде 

дәнекерлеушілер мынадай түрдегі бөлшектердің бақылау қосылыстарының 
жапсарлы – ОМ (BW) немесе бұрыштық – УШ (FW) тігістерін: табақтар – 
Л (Р), құбырлар – Т (Т), с (S) өзекшелерін және олардың үйлесімдерін (л+Т, 
Л+С, Т+с) мынадай типтегі қосылыстарда дәнекерлеуді орындайды: 
жапсарлы (С), таңбалы (Т), бұрыштық (У) және қабаттасатын (Н). 
      

Аттестациялық сынақтар осы талаптардың 4-қосымшасына сәйкес 
дәнекерленетін материалдар топтары үшін жүргізіледі. Дәнекерленген 
конструкцияларды дайындау кезінде пайдаланылатын негізгі 
материалдардың типтік маркаларының тізбесі осы Талаптардың 4-
қосымшасында келтірілген. 

Бақылау дәнекерлеу қосылыстарын дәнекерлеу үшін негізгі 
материалдың нақты тобынан немесе әртүрлі топтағы негізгі 
материалдардың нақты үйлесімінен нақты тәсілмен дәнекерлеуге арналған 
нормативтік құжаттармен регламенттелген қосымша материалдар 
(электродтар, дәнекерлеу сымы, лента, флюс, газдар және басқалар) 
пайдаланылады. Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған металл қапталған 
электродтар жабын түріне қарай электродтарға бөлінеді: 

 
2.8-кесте - Электродтар жабындарының түрлерін белгілеу 
 

А (А) - қышқыл жабыны бар; 
Б (В) - негізгі жабынмен; 
Ц (C) - целлюлоза жабыны бар; 
Р (R) - рутилмен қапталған; 
РА (РА) - қышқыл-рутилді жабындысы бар; 
РБ (RB) - рутил-негізгі қамту; 
РО (RC) - рутил-целлюлоза жабыны бар; 
П (S) - жабындардың басқа түрлерімен 

 
Практикалық емтиханда дәнекерлеуші аттестацияға тапсырысқа 

сәйкес бір типті өндірістік қалыңдығы мен диаметрі бойынша бақылау 
дәнекерлеу қосылыстарын орындайды. Практикалық емтихан өткізу 
кезінде бақылау дәнекерленген қосылыстарының ережелері 
дәнекерлеушіге өндірістік дәнекерленген қосылыстарды (балқымаларды) 
орындауға тура келетіндерге сәйкес келеді. Дәнекерлеу ережелерінің келесі 
шартты белгілері қабылданды. 
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2.9-кесте Дәнекерлеу ережелерінің шартты белгілері 
 

Н1 (РА) - төменгі және "қайықта"; 
Н2 (РВ) - төменгі таврлы; 
Г (РС) - көлденең; 
П1 (РЕ) - төбелік түйісу; 
P2 (PD) - төбе таврлы; 
В1 (PF) - тік төменнен жоғары; 
B2 (PG) - жоғарыдан төменге тік; 
Н45  
(H-L045) 

- 45º бұрышпен көлбеу. 

 
Бақылау қосылыстарын дәнекерлеуге (балқытуға) арналған 

технологиялық регламент мыналарды ескереді: 
дәнекерлеудің (балқыманың) түрі (тәсілі) өндірісте 

қолданылатындарға сәйкес келеді; 
толтырғыш немесе балқытып біріктіру материалдары аттестаттау 

кезінде қолданылатын дәнекерлеу (балқытып біріктіру) түрі (тәсілі) үшін 
дәнекерлеу жөніндегі нормативтік құжаттарда ұсынылатын материалдарға 
сәйкес келеді; 

негізгі және қосымша материалдардың комбинациялары өндірісте 
қолданылатын материалдарға сәйкес келеді; 

дәнекерлеу жабдығының түрі өндірісте қолданылатын жабдыққа 
сәйкес келеді; 

бақылау дәнекерлеу қосылысы бөлшектерінің жиектерін бөлу, 
дәнекерлеу режимі, дәнекерлеу тәртібі, алдын ала және ілеспе қыздыру 
температурасы және бақылау дәнекерлеу қосылысын дәнекерлеу кезіндегі 
термиялық өңдеу режимі аттестаттау өтінімінде көрсетілген нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес келеді; 

Металл конструкциялары пластиналарының бақылау дәнекерленген 
қосылыстарын орындау кезінде автоматты дәнекерлеу кезінде ұзындығы 
кемінде 450 мм және қолмен және механикаландырылған дәнекерлеу 
кезінде кемінде 300 мм бір немесе одан көп бақылау қосылыстары 
дәнекерленеді. 

Бақылау қосылыстарын балқытып дәнекерлеу кезінде мынадай 
шарттар орындалады:  

- бақылау дәнекерлеу қосылысы түбірде және жоғарғы балқытылған 
қабатта, осы жерде дәнекерлеуді кейіннен қайта бастай отырып, кем 
дегенде бір процесті үзу (егер дәнекерлеу технологиясы тігісті үзуді 
орындауға мүмкіндік берсе);  

- бақылау дәнекерлеу қосылысының (балқымасының) дәнекерлеу 
(Балқыма) орындалу уақыты өндірістік жағдайларда оны орындау 
уақытынан аспайды;  
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2.9-кесте Дәнекерлеу ережелерінің шартты белгілері 
 

Н1 (РА) - төменгі және "қайықта"; 
Н2 (РВ) - төменгі таврлы; 
Г (РС) - көлденең; 
П1 (РЕ) - төбелік түйісу; 
P2 (PD) - төбе таврлы; 
В1 (PF) - тік төменнен жоғары; 
B2 (PG) - жоғарыдан төменге тік; 
Н45  
(H-L045) 

- 45º бұрышпен көлбеу. 

 
Бақылау қосылыстарын дәнекерлеуге (балқытуға) арналған 

технологиялық регламент мыналарды ескереді: 
дәнекерлеудің (балқыманың) түрі (тәсілі) өндірісте 

қолданылатындарға сәйкес келеді; 
толтырғыш немесе балқытып біріктіру материалдары аттестаттау 

кезінде қолданылатын дәнекерлеу (балқытып біріктіру) түрі (тәсілі) үшін 
дәнекерлеу жөніндегі нормативтік құжаттарда ұсынылатын материалдарға 
сәйкес келеді; 

негізгі және қосымша материалдардың комбинациялары өндірісте 
қолданылатын материалдарға сәйкес келеді; 

дәнекерлеу жабдығының түрі өндірісте қолданылатын жабдыққа 
сәйкес келеді; 

бақылау дәнекерлеу қосылысы бөлшектерінің жиектерін бөлу, 
дәнекерлеу режимі, дәнекерлеу тәртібі, алдын ала және ілеспе қыздыру 
температурасы және бақылау дәнекерлеу қосылысын дәнекерлеу кезіндегі 
термиялық өңдеу режимі аттестаттау өтінімінде көрсетілген нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес келеді; 

Металл конструкциялары пластиналарының бақылау дәнекерленген 
қосылыстарын орындау кезінде автоматты дәнекерлеу кезінде ұзындығы 
кемінде 450 мм және қолмен және механикаландырылған дәнекерлеу 
кезінде кемінде 300 мм бір немесе одан көп бақылау қосылыстары 
дәнекерленеді. 

Бақылау қосылыстарын балқытып дәнекерлеу кезінде мынадай 
шарттар орындалады:  

- бақылау дәнекерлеу қосылысы түбірде және жоғарғы балқытылған 
қабатта, осы жерде дәнекерлеуді кейіннен қайта бастай отырып, кем 
дегенде бір процесті үзу (егер дәнекерлеу технологиясы тігісті үзуді 
орындауға мүмкіндік берсе);  

- бақылау дәнекерлеу қосылысының (балқымасының) дәнекерлеу 
(Балқыма) орындалу уақыты өндірістік жағдайларда оны орындау 
уақытынан аспайды;  

  
 

- дәнекерлеушіге емтихан комиссиясы мүшесінің рұқсатымен беткі 
ақауларды қол абразивтік құралмен немесе басқа да тәсілдермен жоюға 
жол беріледі; тігістің қаптау қабатындағы ақауларды жоюға. 

Бақылау дәнекерленген қосылыстар мен балқымалардың түрлері: 
жапсарлы дәнекерлеу қосылыстарының түрлері әртүрлі металл 

конструкцияларының бөлшектерін дәнекерлеу бойынша аттестаттаудың 
таралу саласы осы талаптарға 4-қосымшаның 8-кестесінде келтірілген; 

бір жақты тігісі бар жапсарлы дәнекерленген қосылыстарды 
табақтарда немесе құбырларда дәнекерлеу бойынша аттестаттау екі жақты 
Дәнекерлеумен орындалған дәнекерленген қосылыстарға таралады; 

жапсарлы дәнекерленген қосылыстарды дәнекерлеу бойынша 
аттестаттау бұрыштық жіктерді және бүйірлі дәнекерленген қосылыстарды 
дәнекерлеуге қолданылады; 

астарсыз құбырлардың жапсарлы дәнекерленген қосылыстарын 
дәнекерлеу бойынша аттестаттау осы талаптарға 4-қосымшаға сәйкес 
тарату саласын ескере отырып, құбырларды дәнекерлеуге қолданылады. 
Осы талаптарға 4-қосымшаға сәйкес "х" белгісімен белгіленген 
аттестаттаудың таралу саласын көлденең жол бойынша айқындайды; 

Белгілі бір маркалы қосымша материалдарды (дәнекерлеу сымы, 
лента, қорғаныш газдары немесе газдар қоспасы, флюстер және басқалар) 
қолдана отырып, бақылау дәнекерлеу қосылыстарын дәнекерлеуді 
орындаған дәнекерлеушіні аттестаттау нәтижесі бақылау дәнекерлеу 
қосылыстарын орындау кезінде қолданылған материалдармен бірге бір 
топқа енгізілген барлық дәнекерлеу материалдарын пайдалана отырып, осы 
тәсілмен дәнекерлеуге қолданылады.  

 
Мамандарды аттестаттаудан өткізу тәртібі дәнекерлеу өндірісі 
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге басшылық ету және техникалық 

бақылау құқығына және (немесе) дәнекерлеу өндірісінің дәнекерлеушілері 
мен мамандарын даярлау және (немесе) аттестаттау жөніндегі органдардың 
жұмысына қатысу құқығына аттестаттауды аттестатталған ұйымда 
жүргізеді.  

Емтихан алушыларды және (немесе) оқытушыларды аттестаттау 
белгіленген тәртіппен әзірленетін және бекітілетін бағдарламалар бойынша 
жүргізіледі. Аттестаттау бағдарламасы осы талаптарды және 
дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау 
жүйесінің басқа да нормативтік-техникалық құжаттарын білуді қамтиды. 
Аттестаттау екі емтиханды өткізуді қамтиды: жалпы және арнайы, 
практикалық тапсырманы қамтиды.  

Дәнекерлеу өндірісінің мамандарын бір мезгілде аттестаттауды 
қауіпті өндірістік объектілердің үш тобынан аспайтын топтар бойынша 
жүргізуге жол беріледі. Бұл ретте объектілердің әрбір тобы бойынша жеке 
арнайы емтихан тапсырылады. Жалпы емтиханда дәнекерлеу өндірісінің 
маманына кемінде 30, ал арнайы емтиханда кемінде 20 еркін таңдалған 
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сұрақтар және оның өндірістік қызметінің бағытына сәйкес практикалық 
тапсырма қойылады.  

Маман, егер ол әр емтиханда қойылған сұрақтардың кемінде 80% - 
ына дұрыс жауап берсе және қосымша сұхбаттың нәтижелерін ескере 
отырып, арнайы емтиханда практикалық тапсырманы сәтті орындаса, 
емтиханнан өтті деп саналады. Маман барлық емтихандарды сәтті 
тапсырған жағдайда аттестатталған болып саналады. 

Егер маман бір немесе екі емтиханды тапсыра алмаса, оған бірінші 
емтихан күнінен бастап 6 ай ішінде, бірақ бір айдан ерте емес мерзімде 
тапсырылмаған емтихандарды қайта тапсыруға рұқсат етіледі. Емтиханды 
қайта тапсыру күні мен шарттарын кандидат аттестатталған ұйымның 
басшысымен келіседі. Емтиханды қайтадан тапсырмаған жағдайда маман 
аттестаттаудан өтпеген болып есептеледі. Ол бұрын тапсырған 
емтихандардың нәтижелері жойылады. 

Аттестатталған адамдар белгіленген нысандағы аттестациялық 
куәліктерді алады. 

Дәнекерлеушілер үшін бастапқы аттестаттау кезінде куәліктің 
қолданылу мерзімі – 1 жыл, II, III және IV деңгейлердегі дәнекерлеу 
өндірісінің мамандары үшін - 3 жыл. 

Қорытындылар 

1.Өндірісті технологиялық дайындау бойынша кәсіпорынның 
дәнекерлеу қызметінің негізгі функциялары: дәнекерлеу өндірісін 
технологиялық дайындау процесін ұйымдастыру және басқару, 
дәнекерлеуге арналған технологиялық процестерді әзірлеу, дәнекерленген 
құрылымдардың технологиялылығын қамтамасыз ету. 

2.Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық құжаттамасы құрастыру-
дәнекерлеу жұмыстарының үлгілік технологиялық картасы нысанында, 
сондай-ақ дәнекерлеу технологиясының ерекшеліктері (дәнекерлеу рәсімі) 
нысанында қолданылады.  

3. ТМД елдерінде технологиялық құжаттамаға арналған ISO 
халықаралық стандарттары да қолданылады.  

4. 2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ИСО ISO 9606-1 
халықаралық стандартына негізделген дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу 
өндірісінің мамандарын аттестаттаудың 4-хуровтық жүйесі жұмыс істейді. 
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сұрақтар және оның өндірістік қызметінің бағытына сәйкес практикалық 
тапсырма қойылады.  

Маман, егер ол әр емтиханда қойылған сұрақтардың кемінде 80% - 
ына дұрыс жауап берсе және қосымша сұхбаттың нәтижелерін ескере 
отырып, арнайы емтиханда практикалық тапсырманы сәтті орындаса, 
емтиханнан өтті деп саналады. Маман барлық емтихандарды сәтті 
тапсырған жағдайда аттестатталған болып саналады. 

Егер маман бір немесе екі емтиханды тапсыра алмаса, оған бірінші 
емтихан күнінен бастап 6 ай ішінде, бірақ бір айдан ерте емес мерзімде 
тапсырылмаған емтихандарды қайта тапсыруға рұқсат етіледі. Емтиханды 
қайта тапсыру күні мен шарттарын кандидат аттестатталған ұйымның 
басшысымен келіседі. Емтиханды қайтадан тапсырмаған жағдайда маман 
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Қорытындылар 

1.Өндірісті технологиялық дайындау бойынша кәсіпорынның 
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дәнекерлеу жұмыстарының үлгілік технологиялық картасы нысанында, 
сондай-ақ дәнекерлеу технологиясының ерекшеліктері (дәнекерлеу рәсімі) 
нысанында қолданылады.  

3. ТМД елдерінде технологиялық құжаттамаға арналған ISO 
халықаралық стандарттары да қолданылады.  

4. 2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ИСО ISO 9606-1 
халықаралық стандартына негізделген дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу 
өндірісінің мамандарын аттестаттаудың 4-хуровтық жүйесі жұмыс істейді. 

 

 

 

  
 

2.4 тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 

1. Қазақстанда дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісінің 
мамандарын аттестаттау жүйесінде қандай біліктілік деңгейлері көзделген? 

2. Қауіпті өндірістік объектілердегі жұмысқа рұқсат беру үшін 
дәнекерлеушілерді аттестаттауға қойылатын талаптарды атаңыз. 

3. Дәнекерлеу өндірісінің мамандарын сертификаттаудың деңгейлері 
мен талаптары қандай? 

2-тарау бойынша пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. ҚР ҚНжЕ 5.04-18-2002 " металл конструкциялар.Өндіріс және 
жұмыстарды қабылдау ережелері". 

2. МЕМСТ 3.1102-2011 ЕСТД. Құжаттарды әзірлеу сатылары және 
түрлері. Жалпы ережелер.  

3. ИСО ISO 15607: 2003: металдарға арналған дәнекерлеу 
процедураларының техникалық шарттары мен аттестациясы – Жалпы 
ережелер.  

4. ИСО ISO 9606-1 «Дәнекерлеушілерді аттестациялық сынау. 1 
Бөлім: Болат» 

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары. "Дәнекерлеушілер мен 
дәнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау". ҚР ТЖ Министрінің 
16.09.2010 ж. № 309 бұйрығымен бекітілген  
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3-тарау. Өндірістік процестерді және технологиялық процестерді 
басқару жүйелерін автоматтандыру 

 
Кіріспе 

 
Автоматика-бұл белгілі бір операцияларды орындайтын немесе 

белгілі бір өнімді адамның тікелей қатысуынсыз шығаратын өзіндік 
жүйелерді құрудың жалпы принциптері мен әдістері туралы ғылым. 
Автоматты емес процестерді, агрегаттарды автоматқа айналдыру үшін 
автоматика әдістері мен құралдарын қолдану автоматтандырудың мәні 
болып табылады.  [1] 

Дәнекерлеуді дамытудың негізгі кезеңдерінің хронологиясы 
дәнекерлеудегі автоматты реттеудің негіздері бір ғасыр бұрын қаланғанын 
көрсетеді. Бұл салада белгілі бір жетістіктерге қол жеткізілді. Автоматты 
дәнекерлеу әдістерін дамыту қазір жалғасуда. 

Өндірістік процестердің даму тенденциялары жартылай автоматтар 
мен автоматтар мен олардың электр тізбектерінің күрделілігін анықтады. 
Кеңейтілген электр тізбектерін жылдам оқу үшін қабылданған символдар 
мен оларды бейнелеу ережелерін жақсы білу қажет. Схемалардағы әріптер 
жабдық пен жабдықтың атауын, келесі әріптер – оның құрылымы мен 
мақсатын көрсетеді. 

Схемаларды оқуға ыңғайлы болу үшін катушкалар мен сол 
құрылғының контактілері бір жерде емес, схеманың әртүрлі жерлерінде, 
бірақ бірдей әріптермен бейнеленген. Дәнекерлеу тізбегі басқару 
тізбектеріне қарағанда қалың сызықтармен сызылады. Барлық параллель 
тізбектер параллель сызықтармен, мүмкін болса, жабдықтың реттілігіне 
сәйкес бейнеленген. 

Схемадағы барлық құрылғылардың контактілері қалыпты жағдайда, 
яғни катушкалар қозбаған және құрылғыға электрлік немесе механикалық 
сыртқы әсерлер әсер етпеген кезде бейнеленген. 

 
3.1. Өндірістік процестерді автоматтандыру 
 
3.1.1 Өндірістік процестерді автоматтандыру туралы жалпы 

мәліметтер 
 
Машина бөлшектерін немесе металл бұйымдарын өндіруде өңдеу 

көлемін азайту өте маңызды. Қалдықтарды барынша азайту және 
құймалардан, шыңдаулардан немесе прокаттан жасалған машиналардың 
бөлшектерін өңдеу көлемін азайту міндеті негізінен бетінің тазалығы мен 
дайындамалардың өлшемдерінің дәлдігіне дейін азаяды. Өндіріс 
процестерін механикаландыру және автоматтандыру жағдайында илектеу, 
соғу және құю өндірісінің заманауи технологиясы Машина бөлшектерінің 
дайындамаларын минималды мөлшерде және мінсіз бетімен алуға 
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мүмкіндік береді, бұл өңдеу кезінде пайда болатын металл қалдықтарын 
барынша азайтуға мүмкіндік береді.Шығару бағдарламасында белгілі бір 
мерзім ішінде (мысалы, бір жыл ішінде) жасалуы керек өнімдердің саны 
туралы ақпарат бар. Бұл сандар жабдықты, технологиялық жабдықты, 
механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдауға негіз болады. 
Сонымен қатар, шығарылым бағдарламасы осы таңдаудың экономикалық 
тиімділігін бағалайды. Өнімді өндірудің өндірістік процесі әртүрлі 
технологиялық, бақылау және тасымалдау операцияларын қамтиды. Осы 
операциялардың реттілігін, олардың мазмұны мен жабдықталуын 
анықтайтын негізгі талаптар - жоғары сапалы өнімдерді қысқа мерзімде ең 
төменгі бағамен шығарудың белгіленген бағдарламасын жүзеге асыру.  

Дәнекерлеу өндірісіндегі еңбек өнімділігінің мүмкін болатын жалпы 
өсуінің соңғысының оны механикаландыру мен автоматтандырудың 
жоғарыда сипатталған кез-келген сатысына жататындығына тәуелділігі 
келесі мәліметтер бойынша анықталады. Статистикалық мәліметтерге 
сәйкес, машина жасау зауыттарында (қазандық жасау, турбоқұрылыс, 
вагон жасау, металлургия, мұнай және Көмір машиналарын жасау) 
дәнекерленген құрылымдарды дайындаудың жалпы еңбек 
сыйымдылығының құрамы келесідей болды: дайындау жұмыстары 
(дәнекерленген құрылымдардың бөлшектерін жасау) 20%, құрастыру 
жұмыстары 30%, дәнекерлеу 25% және көлік 25%. Осыдан 
механикаландыру және автоматтандыру арқылы өндірістік процестің 
күрделілігін азайту арқылы еңбек өнімділігінің ең жоғары өсуіне оны 
кешенді механикаландыру және автоматтандыру арқылы ғана қол 
жеткізуге болады деп қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар, тек осы 
жұмыс түрлерінің жекелеген түрлерін механикаландыру және 
автоматтандыру дәнекерлеу өндірісінде Орындалатын жұмыстардың 
жалпы кешенінде жалпы еңбек өнімділігінің салыстырмалы түрде шамалы 
өсуін қамтамасыз ете алады. 

 
3.1.2 Дәнекерлеу өндірісіндегі автоматтандыру және 

механикаландыру түсінігі 
 
Өндіріс процесін механикаландыру еңбек шығындарын азайту және 

еңбек жағдайларын жақсарту үшін адамдар толығымен басқаратын өндіріс 
процесінде энергияны қолдану деп аталады.[1] өндіріс процесін 
автоматтандыру дегеніміз-энергияны өндіріс процесінде немесе оның 
құрамдас бөліктерінде оларды орындау және адамдардың тікелей 
қатысуынсыз басқару үшін қолдану. 

Өндірісті автоматтандыру-бұл өндірістік процестерді автоматты 
басқару және бақылау үшін техникалық құралдарды пайдалану. Сонымен 
қатар, қызметкердің физикалық еңбегін жеңілдетуге бағытталған 
механизациядан айырмашылығы, автоматтандыру адамның өндіріс 
процесіне тікелей қатысуын азайтуға (жоюға) және оны бағдарламалауға 
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және процесті жалпы бақылауға бағыттауға бағытталған. Мақсаты 
бойынша дәнекерлеу жабдықтары жіктеледі: - энергетикалық, яғни қуат 
көзі (трансформатор, түзеткіш, генератор, агрегат, жоғары вольтты көз, 
қуат блогы және т.б.); технологиялық (жартылай автомат, автомат, 
электронды зеңбірек, лазер); механикалық (дәнекерлеушінің үстелі, 
айналмалы баған, манипулятор, ротатор, роликті стенд, құрастыру 
құрылғысы, дәнекерлеуші алаң); газ немесе флюс (баллон, вакуумдық 
аппаратура, флюсоаппарат); басқару жүйесі шкаф, панель, қашықтан 
басқару пульті, дәнекерлеу циклінің блогы).  Инертті/белсенді газ 
MIG/MAG ортасында балқитын электродпен доғалық дәнекерлеуге 
арналған дәнекерлеу жабдықтары келесі элементтерден тұрады: -қуат көзі; 
әдетте қуат көзіне салынған басқару блогы; сым беру құрылғысы; қорғаныс 
газын беру құрылғысы; дәнекерлеу тогы 300А - дан асқан жағдайда 
қолданылатын салқындату блогы, көбінесе қуат көзіне салынған; 
дәнекерлеу алауы немесе дәнекерлеу мылтығы, оны сумен салқындатуға 
болады; ток, газ және сым қыздырғыштың ұшында болады; икемді ток, газ, 
сым және салқындатқыш су (жылу, қолданылатын жерде) дәнекерлеу 
алауына немесе тапаншаға. Қорғаныс газдары ортасында дәнекерлеу үшін 
жартылай автоматтар мен балқитын және ерімейтін электродтары бар 
машиналар қолданылады. Балқымайтын электродпен дәнекерлеу 
толтырғыш сымды қолмен немесе беру механизмінің көмегімен жүзеге 
асырылады. Жартылай автоматтар итергіш, тартушы және тартушы-
итергіш типтегі беру механизмдерімен жабдықталады. Соңғы түрі жұқа 
немесе жұмсақ сым үшін қолданылады. Олар қуат көздерінде орналасқан, 
оларға салынуы мүмкін немесе бөлек арбаларда немесе консольдерде 
болуы мүмкін. Ең көп таралған итергіш түрлері. Беру механизмдерінің 
роликтері тегіс, жартылай шеңберлі немесе үшбұрышты профильді 
ойықпен және ойықпен болуы мүмкін. Қорғаныс газдарында дәнекерлеуді 
автоматтандыру үшін қазір автомат-кареткалар қолданылады, оларға 
жартылай автоматты қыздырғыштар орнатылады (сурет. 3.1). 
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және процесті жалпы бақылауға бағыттауға бағытталған. Мақсаты 
бойынша дәнекерлеу жабдықтары жіктеледі: - энергетикалық, яғни қуат 
көзі (трансформатор, түзеткіш, генератор, агрегат, жоғары вольтты көз, 
қуат блогы және т.б.); технологиялық (жартылай автомат, автомат, 
электронды зеңбірек, лазер); механикалық (дәнекерлеушінің үстелі, 
айналмалы баған, манипулятор, ротатор, роликті стенд, құрастыру 
құрылғысы, дәнекерлеуші алаң); газ немесе флюс (баллон, вакуумдық 
аппаратура, флюсоаппарат); басқару жүйесі шкаф, панель, қашықтан 
басқару пульті, дәнекерлеу циклінің блогы).  Инертті/белсенді газ 
MIG/MAG ортасында балқитын электродпен доғалық дәнекерлеуге 
арналған дәнекерлеу жабдықтары келесі элементтерден тұрады: -қуат көзі; 
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газын беру құрылғысы; дәнекерлеу тогы 300А - дан асқан жағдайда 
қолданылатын салқындату блогы, көбінесе қуат көзіне салынған; 
дәнекерлеу алауы немесе дәнекерлеу мылтығы, оны сумен салқындатуға 
болады; ток, газ және сым қыздырғыштың ұшында болады; икемді ток, газ, 
сым және салқындатқыш су (жылу, қолданылатын жерде) дәнекерлеу 
алауына немесе тапаншаға. Қорғаныс газдары ортасында дәнекерлеу үшін 
жартылай автоматтар мен балқитын және ерімейтін электродтары бар 
машиналар қолданылады. Балқымайтын электродпен дәнекерлеу 
толтырғыш сымды қолмен немесе беру механизмінің көмегімен жүзеге 
асырылады. Жартылай автоматтар итергіш, тартушы және тартушы-
итергіш типтегі беру механизмдерімен жабдықталады. Соңғы түрі жұқа 
немесе жұмсақ сым үшін қолданылады. Олар қуат көздерінде орналасқан, 
оларға салынуы мүмкін немесе бөлек арбаларда немесе консольдерде 
болуы мүмкін. Ең көп таралған итергіш түрлері. Беру механизмдерінің 
роликтері тегіс, жартылай шеңберлі немесе үшбұрышты профильді 
ойықпен және ойықпен болуы мүмкін. Қорғаныс газдарында дәнекерлеуді 
автоматтандыру үшін қазір автомат-кареткалар қолданылады, оларға 
жартылай автоматты қыздырғыштар орнатылады (сурет. 3.1). 

 
 
 

  
 

 
 

Сурет 3.1 - Қорғаныш газ ортасында дәнекерлеу үшін бекітілген 
оттығы бар автомат-каретка 

 
MIG - MAG дәнекерлеуінің өнімділігін арттыру үшін тандем 

дәнекерлеуге арналған арнайы қыздырғыштар қолданылады (сурет. 3.2). 
 

 
Сурет 3.2. Инертті газдардағы тандемді дәнекерлеуге арналған 

дәнекерлеу алауы 
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Тандемді дәнекерлеудің 2 нұсқасы жасалды. 
1. Twin дәнекерлеу, онда:  
- екі сым да жалпы дәнекерлеу ваннасына жалпы байланыс ұшы 

арқылы беріледі;  
- сымдар бірдей электрлік потенциалға ие; параллель қосылған 1 

немесе 2 қуат көзін пайдалануға болады;  
- дәнекерлеудің барлық параметрлері бірдей электрлік потенциалы 

бар екі сым үшін бірдей, бірақ әр сым үшін берілу жылдамдығын бөлек 
реттеуге болады. 

2. Tandem дәнекерлеу, онда:  
- екі сым да бір  
- бірінен оқшауланған түйіспелі кеңестер арқылы жалпы дәнекерлеу 

ваннасына жіберіледі;  
- әр сым өзінің тамақтандыру құрылғысымен және қуат көзімен 

жұмыс істейді;  
- әр сымның өзіндік электрлік потенциалы бар; барлық дәнекерлеу 

параметрлерін әр сым үшін бөлек конфигурациялауға болады. 
Дәнекерлеу тогын және басқа параметрлерді жылдам реттеу үшін 

дәнекерлеуші қуат көзінен 5-10 метр қашықтықта тұтқасында шағын пульті 
бар қыздырғыштар жасалды (3.3-сурет). 

 

 
 

Сурет 3.3 - Мини-пульті бар қорғаныс газдарында дәнекерлеуге 
арналған жанарғы 
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Сурет 3.3 - Мини-пульті бар қорғаныс газдарында дәнекерлеуге 
арналған жанарғы 

 
 

  
 

Дәнекерлеу жабдықтарын дамытудағы жаңа бағыттар:  
- микропроцессорлық техниканы қолдану;  
- дәнекерлеудің басталуы мен аяқталуын бағдарламалау;  
- электродты металл тамшыларының берілуін басқару;  
- әртүрлі кеңістіктік позицияларда дәнекерлеуді қалыптастыруды 

басқару;  
- режим параметрлерін синергетикалық басқару; таңдалған 

режимдерді есте сақтау және бірнеше рет көбейту. 
Роботтың дәнекерлеу аппаратурасы жұмыс аймағында салмағы мен 

көлемі бойынша механизмдер мен құрылғылардың ең аз жиынтығын 
орналастыруға мүмкіндік беруі тиіс. Атап айтқанда, жұмыс аймағында 
дәнекерлеу құралы, оны бекіту және орнату қозғалысы құрылғылары, 
сондай-ақ (қажет болған жағдайда) дәнекерлеу құралының тербеліс 
құрылғысы орналастырылуы мүмкін. 

 

 
 

Сурет 3.4. Қорғаныс газдарында дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу 
роботы 

 
Роботтың дәнекерлеу құралын тұтынылатын материалдармен 

қоректендіру құрылғылары (беру механизмі, сымы бар кассета, газ 
аппаратурасы және т.б.), дәнекерлеу құралын электр энергиясымен 
қоректендіру құрылғылары (дәнекерлеу тогының көзі және тиісті басқару 
аппаратурасы), сондай-ақ құралды салқындатуды және дәнекерлеу 
аймағынан шаң мен газдарды соруды қамтамасыз ететін құрылғылар 
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қызмет көрсетудің жылжымайтын алаңдарында немесе роботта, бірақ 
жұмыс аймағынан тыс орнатылады және дәнекерлеу құралымен 
коммуникациялармен жалғанады. 

 
3.1 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 

 
1.Өндірістік процестерді механикаландыруға анықтама беріңіз.  
2. Өндірістік процестерді автоматтандыруды анықтаңыз. 
3. Механикаландыру мен автоматтандырудың айырмашылығы неде? 
4. Дәнекерлеу жабдықтарының қандай түрлерін білесіз? 
5. Қорғаныс газдарында дәнекерлеуге арналған жартылай автомат 

жиынтығына не кіреді?                                                               
6. Дәнекерлеу роботының негізгі түйіндері қандай? 
 
3.2 Дәнекерлеу цехының жұмысын басқаруды автоматтандыру 
 
Цех учаскелерінде жабдықты орналастыруды жоспарлау бойынша 

жұмыстарды орындаудың еңбек сыйымдылығын одан әрі азайтуға IT - 
технологиялардың әмбебап автоматтандырылған жүйелерін пайдалану 
арқылы қол жеткізіледі. Бұл жағдайда технолог жоспарлаудың әртүрлі 
нұсқаларын жасайды және графопостроитель көмегімен жоспарлау 
сызбаларын алады. Жүйенің негізін жабдықтың қолданыстағы модельдері 
туралы Технологиялық және графикалық ақпарат сақталатын тұрақты 
толтырылатын деректер базасы құрайды. Технологиялық сипаттамаға 
жабдықтың атауы, белгіленуі немесе шифры, электр энергиясын, суды, 
ауаны және басқа да материалдық ресурстарды тұтыну туралы паспорттық 
деректер кіреді. Сонымен қатар, зауыт туралы ақпарат, құны және жобалау 
кезінде қажет басқа ақпарат болуы мүмкін. Графикалық сипаттамада 
жергілікті координаттар жүйесіндегі барлық энергия тасымалдаушылардың 
жеткізу нүктелерін көрсете отырып, жоспардағы жабдық бірліктерінің 
жазық кескіндерінің арнайы тіліндегі сипаттамасы бар. Жұмысты орындау 
кезінде технолог бағандардың торымен және қабырғалар мен бөлімдердің 
орналасуымен шеберхананың жоспарының графикалық сипаттамасын, 
сондай-ақ осы жоспарда орналастырылуы керек жабдықтың шифрларын 
немесе кодтарын дайындайды және компьютерге енгізеді. Графикалық 
дисплей экранында жоспардың масштабты бейнесі көрсетіледі және 
жабдық бірліктерінің суреттері дерекқордан дәйекті түрде шығарылады. 
Бұл суреттер пернетақтаны немесе жеңіл қаламды пайдаланып, жоспарға 
жылжи алады, бұл сізге басқа орналасу нұсқасын тез алуға, оны магниттік 
дискіде сақтауға және жаңа опцияны қалыптастыру үшін түзетуге 
мүмкіндік береді. Машиналық графиканың әмбебап құралдары өлшемдерді 
қолдануға, мөртабандарды тез сызуға, сызба өрісінде түсіндірме жазулар 
мен белгілерді қолдануға мүмкіндік береді. - Сур. 3.5, 3.6, А – в және 3.7 
дайындау және құрастыру-дәнекерлеу өндірістерінің жабдықтарын 
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сызбаларын алады. Жүйенің негізін жабдықтың қолданыстағы модельдері 
туралы Технологиялық және графикалық ақпарат сақталатын тұрақты 
толтырылатын деректер базасы құрайды. Технологиялық сипаттамаға 
жабдықтың атауы, белгіленуі немесе шифры, электр энергиясын, суды, 
ауаны және басқа да материалдық ресурстарды тұтыну туралы паспорттық 
деректер кіреді. Сонымен қатар, зауыт туралы ақпарат, құны және жобалау 
кезінде қажет басқа ақпарат болуы мүмкін. Графикалық сипаттамада 
жергілікті координаттар жүйесіндегі барлық энергия тасымалдаушылардың 
жеткізу нүктелерін көрсете отырып, жоспардағы жабдық бірліктерінің 
жазық кескіндерінің арнайы тіліндегі сипаттамасы бар. Жұмысты орындау 
кезінде технолог бағандардың торымен және қабырғалар мен бөлімдердің 
орналасуымен шеберхананың жоспарының графикалық сипаттамасын, 
сондай-ақ осы жоспарда орналастырылуы керек жабдықтың шифрларын 
немесе кодтарын дайындайды және компьютерге енгізеді. Графикалық 
дисплей экранында жоспардың масштабты бейнесі көрсетіледі және 
жабдық бірліктерінің суреттері дерекқордан дәйекті түрде шығарылады. 
Бұл суреттер пернетақтаны немесе жеңіл қаламды пайдаланып, жоспарға 
жылжи алады, бұл сізге басқа орналасу нұсқасын тез алуға, оны магниттік 
дискіде сақтауға және жаңа опцияны қалыптастыру үшін түзетуге 
мүмкіндік береді. Машиналық графиканың әмбебап құралдары өлшемдерді 
қолдануға, мөртабандарды тез сызуға, сызба өрісінде түсіндірме жазулар 
мен белгілерді қолдануға мүмкіндік береді. - Сур. 3.5, 3.6, А – в және 3.7 
дайындау және құрастыру-дәнекерлеу өндірістерінің жабдықтарын 

  
 

орналастырудың үлгілік жоспарларының мысалдары көрсетілген. Табақты 
түзету машинасының өнімді жұмысы 1 (сурет. 3.5) беруші 2 және 
қабылдағыш 3 рольгангпен қамтамасыз етіледі. Бастапқы табақтар мен 
түзетілген дайындамалардың партиясын орналастыру үшін 4 және 5 
үстелдер қарастырылған. Екі порталдық 6 табақ төсегіш манипуляторы 
табақтарды рольгангқа беруді және оларды алуды қамтамасыз етеді. Схема 
екі жұмысшының жұмыс орындарын көрсетеді, бірақ жабдықтың бұл 
орналасуы барлық операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік береді. 
Соңғы жағдайда табақты түзету машинасының, манипуляторлардың және 
жетек рольгангтарының жұмысын бағдарламаланатын командалық аппарат 
басқара алады, ал кешеннің жұмысын арнайы жабдықталған басқару 
тақтасынан бір оператор басқара алады. [2] 

 

 
 
1-табақты түзету машинасы; 2-орнатушы рольганг; 3 – қабылдағыш 
рольганг; 4 және 5-үстелдер; 6-манипулятор-табақты төсеуші 

 
Сурет 3.5. Табақты түзету машинасының жабдығын жоспарлау 

схемасы 
 

Контактілі дәнекерлеу машиналарының негізгі және қосалқы 
жабдықтарын орналастыру өте әртүрлі болуы мүмкін. Электродтардың 
үлкен шығуымен екі түйіспелі дәнекерлеу машинасының жұмыс аймағын 
жоспарлаудың үш нұсқасы суретте көрсетілген. 3.6, а-в. Мұнда осындай екі 
машинаның жұмысы өнімді жылжыту үшін 2 ролигангтарының, 3 
дайындамалары мен 4 дәнекерленген бөліктерінің контейнерлеріне 
арналған орындардың болуымен қамтамасыз етіледі. Консольді кран 5, 
монорельстегі тельфер 6 немесе аспалы конвейер 7.  
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1 – түйіспелі дәнекерлеу машинасы; 2-рольганг; 3 және 4 – 
дайындамалар мен дәнекерленген бөлшектерге арналған орын; 5-консольді 

кран; 6-монорельс; 7-конвейер 
 

Сурет 3.6. Контактілі дәнекерлеу машиналарының жұмыс аймағын 
жоспарлау нұсқалары 

 
Доғалық дәнекерлеудің робототехникалық кешенін жоспарлаудың 

мысалы суретте көрсетілген. 3.7. Басқару шкафтары бар дәнекерлеу 
алауының манипуляторы 10 бұйымның манипуляторларымен 
жабдықталған екі жұмыс орнында жұмыс істеуді қамтамасыз етеді 4. 
Дайындамаларды арнайы ыдыстан беру 6, оларды манипуляторға орнату 4 
және дәнекерлеу мен көзбен бақылаудан кейін бұйымдарды алу, сондай – 
ақ оларды 5-контейнерлерге ауыстыру оператормен жұмыс аймағының 
радиусы 3 м 2 топсалы-теңдестірілген манипулятордың көмегімен 
орындалады. 7 рельс жолдары арбалардың көмегімен 3 РТК аймағына 
дайындамалары бар контейнерлерді тасымалдауды және дәнекерленген 
бұйымдарды шығаруды қамтамасыз етеді. Кешен жұмысын басқару 
басқару пультінен жүргізіледі 8. Қажетті құралды орналастыру үшін 9 
құрал шкафы бар 

 



253
  
 

 
 

1 – түйіспелі дәнекерлеу машинасы; 2-рольганг; 3 және 4 – 
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радиусы 3 м 2 топсалы-теңдестірілген манипулятордың көмегімен 
орындалады. 7 рельс жолдары арбалардың көмегімен 3 РТК аймағына 
дайындамалары бар контейнерлерді тасымалдауды және дәнекерленген 
бұйымдарды шығаруды қамтамасыз етеді. Кешен жұмысын басқару 
басқару пультінен жүргізіледі 8. Қажетті құралды орналастыру үшін 9 
құрал шкафы бар 
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Сурет 3.7. Доғалық дәнекерлеудің робототехникалық кешенін 
жоспарлау мысалы 

 
Табақ прокатынан жалпақ дайындамаларды термиялық кесуге 

қатысты сатып алу өндірісін автоматтандырудың одан әрі дамуы, соның 
ішінде деректерді автоматтандырылған таңбалау, таңбалау және кесу 
сызығына дайындау және беру тапсырыстарды іске қосуды автоматты 
басқару және олардың сатып алу өндірісінде өтуін бақылау болып 
табылады, бұл құрастыру және дәнекерлеу өндірісінің ырғағын арттыруға 
көмектеседі. Мұндай жүйелердің жұмысын ұйымдастырудың бір нұсқасы 
автоматтандырылған конфигурация қоймасының функцияларын кеңейту 
болуы мүмкін. Автоматтандырылған қойманың жұмысын ұйымдастыру 
оператордың жүктермен жұмыс істеуге минималды қатысуын және 
механизмдерді басқару, бөлшектерді сақтау мекен-жайларын анықтау, 
бөлшектерді іздеу, тапсырыстарды толтыру және құжаттаманы жүргізу 
үшін ДК мүмкіндіктерін барынша пайдалануды қарастырады. Қойма үй-
жайларының ауданы мен көлемін тиімді пайдалануға бөлшектерді биік 
консольді сөрелердің ұяшықтарына орналастыру арқылы қол жеткізіледі. 
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Жүкті ұяшықтарға орнату бір жақты стеллаждық крандар – 
қаттауыштардың көмегімен жүргізіледі (сурет. 3.8) немесе екі жақты 
әрекеттер (сурет. 3.9).   Дайындау бөлімінен жүктер қоймаға 9 көлік 
арбасына орнатылған сақтау платформасында түседі (суретті қараңыз). 
3.8). Жүкті қабылдау аймағында платформа арбадан көпір қалақымен 
алынады және жинақтау алаңына орнатылады 8. Қабылданған жүкке атауы, 
бөлшектердің саны және оларды дайындау туралы деректері бар пәндік 
ведомость жасалады. Ведомостегі деректер ДК-ге енгізіледі, ол оларды 
өңдейді, стеллаждардың нөмірлері мен бөлшектердің жапсырмалары бар 
басып шығаруды береді. Осыған сәйкес бөлшектер паллеттерге салынған. 
Контейнерлер 3 арбаларына орнатылады, олар оларды сақтау аймағының 
тиісті сөрелеріне жеткізеді. Ұяшықтарға жүктерді орнату автоматты 
режимде жүзеге асырылады. Стеллаждық кран-штабелер (сурет. 3.9) 
арбадан жүкті қабылдайды және оның жолындағы бірінші бос сөре 
ұяшығын орнатады. Ұяшықтың мекен-жайы компьютерге автоматты түрде 
жіберіледі және есте сақталады. Жүкті қоймадан жөнелту тапсырыс үшін 
қажетті бөлшектердің тізбесі және оларды сақтау мекен-жайы бар 
дайындау ведомосы негізінде жүзеге асырылады. Басқару тақтасынан 
қойма операторы есте сақтау және командаларды дәйекті түрде беру 
блогына кіретін қажетті ұяшықтардың мекен-жайларын тереді. 
Пәрмендерді енгізу аяқталғаннан кейін жүйе іске қосылады. 
Командалардың орындалу барысы оператор пультіндегі индикация 
блогында тіркеледі. Осы командалар бойынша тиісті жинақтағыш крандар 
көрсетілген ұяшықтардан тұғырықтарды немесе контейнерлерді 
қабылдайды және оларды барлық көрсетілген бөлшектерді сақтау 
аймағынан жинақтау аймағына жеткізетін арбаларға орнатады. Мұнда, 
сатып алу тізіміне сәйкес, сақтау платформасына жиналатын қажетті 
бөліктерге тапсырыс беру қолмен жасалады. Толымдау аяқталғаннан кейін 
бөлшектері бар платформа көлік арбасына орнатылады және құрастыру-
дәнекерлеу учаскесіне уландырылады. Қалған бөлшектер сақтау аймағына 
қоймаға жаңадан келгендер ретінде келеді. Автоматтандырылған жинақтау 
қоймасы бөлшектерді қоймада сақтау мен тасымалдауды жеңілдетіп қана 
қоймай, цехтың барлық бөлімшелерін қажетті құжаттамамен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қоймада сақталған бөлшектердің 
автоматтандырылған есебі қоймада бөлшектердің болуына, тапсырыс беру 
мерзіміне, бастапқы материалдардың, технологиялық құжаттаманың және 
технологиялық жабдықтардың болуына байланысты сатып алу өндірісінде 
тапсырыстарды іске қосу процедурасын автоматтандыруды қамтамасыз 
етеді. Осылайша, бөлшектердің белгілі бір қорын сақтауға арналған 
қосалқы бөлімшеден аралық жинақтау қоймасы ДК көмегімен дәнекерлеу 
цехының барлық негізгі бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыратын 
маңызды қызметке айналады. 



255
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блогына кіретін қажетті ұяшықтардың мекен-жайларын тереді. 
Пәрмендерді енгізу аяқталғаннан кейін жүйе іске қосылады. 
Командалардың орындалу барысы оператор пультіндегі индикация 
блогында тіркеледі. Осы командалар бойынша тиісті жинақтағыш крандар 
көрсетілген ұяшықтардан тұғырықтарды немесе контейнерлерді 
қабылдайды және оларды барлық көрсетілген бөлшектерді сақтау 
аймағынан жинақтау аймағына жеткізетін арбаларға орнатады. Мұнда, 
сатып алу тізіміне сәйкес, сақтау платформасына жиналатын қажетті 
бөліктерге тапсырыс беру қолмен жасалады. Толымдау аяқталғаннан кейін 
бөлшектері бар платформа көлік арбасына орнатылады және құрастыру-
дәнекерлеу учаскесіне уландырылады. Қалған бөлшектер сақтау аймағына 
қоймаға жаңадан келгендер ретінде келеді. Автоматтандырылған жинақтау 
қоймасы бөлшектерді қоймада сақтау мен тасымалдауды жеңілдетіп қана 
қоймай, цехтың барлық бөлімшелерін қажетті құжаттамамен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қоймада сақталған бөлшектердің 
автоматтандырылған есебі қоймада бөлшектердің болуына, тапсырыс беру 
мерзіміне, бастапқы материалдардың, технологиялық құжаттаманың және 
технологиялық жабдықтардың болуына байланысты сатып алу өндірісінде 
тапсырыстарды іске қосу процедурасын автоматтандыруды қамтамасыз 
етеді. Осылайша, бөлшектердің белгілі бір қорын сақтауға арналған 
қосалқы бөлімшеден аралық жинақтау қоймасы ДК көмегімен дәнекерлеу 
цехының барлық негізгі бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыратын 
маңызды қызметке айналады. 

  
 

 

1 - жоғарғы рельс; 2-кран-штабелер жақтауы; 3-сөре арбасы; 4-
кабина; 5-жүк көтергіш; 6-телескопиялық ұстау; 7-төменгі рельс; 8-

жинақтау алаңы; 9-көлік арбасы 
 

Сурет 3.8. Жиынтықтаудың автоматтандырылған қоймасының 
схемасы 
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Сурет 3.9 - Екі жақты әрекеттегі кран-штабелер 
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Толымдау аяқталғаннан кейін бөлшектері бар платформа көлік 
арбасына орнатылады және құрастыру-дәнекерлеу учаскесіне 
уландырылады. Қалған бөлшектер сақтау аймағына қоймаға жаңадан 
келгендер ретінде келеді. Автоматтандырылған жинақтау қоймасы 
бөлшектерді қоймада сақтау мен тасымалдауды жеңілдетіп қана қоймай, 
цехтың барлық бөлімшелерін қажетті құжаттамамен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қоймада сақталған бөлшектердің 
автоматтандырылған есебі қоймада бөлшектердің болуына, тапсырыс беру 
мерзіміне, бастапқы материалдардың, технологиялық құжаттаманың және 
технологиялық жабдықтардың болуына байланысты сатып алу өндірісінде 
тапсырыстарды іске қосу процедурасын автоматтандыруды қамтамасыз 
етеді. Осылайша, аралық жинақтау қоймасы бөлшектердің белгілі бір 
қорын сақтауға арналған қосалқы бөлімшеден дәнекерлеу цехының барлық 
негізгі бөлімшелерінің жұмысын ДК көмегімен ұйымдастыратын маңызды 
қызметке айналады. Диспетчерлік басқару және деректерді жинау 
"SCADA" (Supervisory Control And Data Acquisition) – бұл "IoT" (Internet of 
Things) заттары интернетінің және "CPS" (Cyber-physical systems) кибер-
физикалық жүйелерінің негізі – "Индустрия 4.0"ұйымдық-техникалық 
тұжырымдамасының негізгі екі құраушысы. "Индустрия 4.0" ұйымының 
технологиялары мен әдістері тек қана сериялық өнім шығаратын ірі 
кәсіпорындар үшін ғана тиімді және қолжетімді емес. Стандартты емес 
өнімдерді шығаратын орта және шағын өндірістік кәсіпорындар "Industry 
4.0"элементтерін енгізу арқылы тиімділікті арттыра алады. "Premekon Oy" 
шағын фин металл өңдеу зауытында "WeldEye"CPS енгізудің табысты 
тәжірибесі. "WeldEye" дәнекерлеу өндірісін басқару жүйесі, атап айтқанда, 
жалпы дәнекерлеу өндірісі үшін CPS-пен жұмыс істейді, сонымен қатар 
"DEMAG StatusControl"мысалында басқа CPS-пен интеграция мүмкіндігі 
бар. "WeldEye" CPS - бұл "Kemppi Oy" фин дәнекерлеу жабдығын 
өндірушісі мен "Kemppi" кәсіпорындар тобының құрамына кіретін 
норвегиялық "Weldindustry AS"компаниясының бірлескен әзірлемесі. 
WeldEye мүмкіндік береді: - дәнекерлеу өндірісін толық бақылауға алу; 
WPS сәйкестігін бақылау (Welding Procedure Specification – дәнекерлеу 
процедурасының сипаттамасы); жұмыс процесінің күрделілігін 70% - ға 
дейін азайту; дәнекерлеу жабдықтарының пайдалану шығындарын 40% - ға 
дейін төмендету (жөндеу және техникалық қызмет көрсету); MIG/MAG, 
TIG, MMA дәнекерлеу процестерін бақылауға алу [5]. Деректерді қосымша 
жабдықсыз Kemppi дәнекерлеу аппараттарының барлық жаңа 
модельдерінен алуға болады. Ескі "Kemppi" дәнекерлеу жабдықтарын және 
басқа өндірушілердің дәнекерлеу жабдықтарын "WeldEye" - ге қосу үшін 
"Kemppi Oy" TIG& MMA және MIG/MAG адаптерлерінің екі түрін 
ұсынады (сурет. 3.10). 
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Сурет 3.10 - Дәнекерлеу жабдықтарын әмбебап адаптерлер [5] 
 
WeldEye кез-келген металл өңдеу зауытының MES немесе ERP-мен 

біріктірілуі мүмкін, бұл жүйені жеке емес жұмыс орындарының 
ұйымдастырушылық-техникалық жүйесіне сәйкес ZMK дәнекерлеу 
өндірісін басқарудың тамаша шешімі етеді. 

WeldEye-ді CAD-пен біріктіру-бұл стандартты емес функция,оны 
Tekla Structures және басқа да заманауи АЖЖ көмегімен дәнекерлеу 
параметрлерін тағайындау функциялары және құрылымдалған XML 
деректерін экспорттау мүмкіндігі бар. 

Бұл келесідей жұмыс істейді:конструкциялаушы немесе дәнекерлеу 
инженері CAD ортасында 3D модельдерінде түйіндер мен жинақтардың 
дәнекерлеу параметрлерін тағайындайды. 
 WPS құрылымдық ақпараты WeldEye-ге экспортталады, онда дәнекерлеу 
процесінің қосымша параметрлері тағайындалады (автоматика стандартты 
пакетке кірмейді) (сурет. 3.11).       WeldEye немесе MES немесе ERP-
де өндіріс жоспары негізінде әр дәнекерлеуші үшін ауысымдық-тәуліктік 
тапсырма немесе дәйекті өндіріс жоспары (анонимді әмбебап жұмыс 
орындарының ұйымдастырушылық-техникалық жүйесі жағдайында) 
жасалады. 

WeldEye нақты уақыт режимінде дәнекерлеу өндірісінің фактісін 
бақылауға мүмкіндік береді, MES немесе ERP-де өндіріс жоспарын нақты 
уақыттағы фактімен автоматты түрде сәйкестендіру құралын, сондай-ақ 
өндіріс деректерін мұрағаттау жүйесін құруға болады. WeldEye WPS 
дәнекерлеу жұмыстарының сәйкестігін бақылауға мүмкіндік береді. 
Ауысымдық-тәуліктік тапсырманы әзірлеу кезінде weldeye стандартты 
құралдары дәнекерлеушілердің біліктілігін басқаруға мүмкіндік береді. 
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Сурет 3.11 - Дәнекерлеушінің байланыс құралы [5] 
 

3.2 Тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 
1. Жабдықтың технологиялық сипаттамасы нені қамтиды?                
2. Жұмыс орындарын жоспарлау қалай жасалады  
3. Құрастыру-дәнекерлеу учаскесінің жұмыс орындарын жоспарлау 

кезінде не ескеріледі?  
4. Дәнекерлеу цехында сатып алу өндірісін автоматтандырылған 

басқару қалай жүзеге асырылады? 
 
3.3. Автоматика жүйелері. Автореттеу жүйелерінің тобы 
 
3.3.1. Автореттеу жүйесінің элементтерін техникалық жүзеге 

асыру 
 
Автоматты реттеу жүйелері үшін есептеу құрылғылары 

түрлендіргіштер мен тұрақты ток сигналы бар бірыңғай жүйенің 
құрылғыларын қамтитын байланыссыз электр тізбектерінің функционалды 
құрылғыларын қолдана отырып жасалуы керек. Алайда, индуктивті 
түрлендіргіштерді айнымалы токқа MDU ретінде қолданудың 
артықшылықтарын ұмытпау керек. Сондықтан күрделі құрылғыда тұрақты 
токпен жұмыс істейтін элементтер мен айнымалы токпен жұмыс істейтін 
элементтер біріктірілген кезде әртүрлі элементтерді біріктіру қажеттілігі 
айқын, бұл тізбекті жеңілдетеді және оның сенімділігін арттырады. Кейбір 
жағдайларда технологиялық параметрлердің тұрақтануы мен 
бұзылулардың орнын толтырудың орнына автоматты реттеу жүйесі оларды 
күшейте бастауы мүмкін, содан кейін өтпелі процесс дивергентті, тұрақсыз 
болады. Автоматты реттеу жүйесін жобалау кезінде сапа көрсеткіштері 
реттеуші құрылғылардың оңтайлы параметрлерін немесе автоматты 
реттегіштерді орнатудың оңтайлы параметрлерін анықтауға және есептеуге 



260
  
 

негіз болуы керек. Сапа көрсеткіштерін анықтау, әдетте, қолданыстағы 
қондырғыларда эксперименттік жолмен жүзеге асырылады, бұл жүйені 
конфигурациялау мен баптаудың ерекше міндетін құрайды. Жоғарыда 
көрсетілген реттеу процесінің сапа көрсеткіштеріне сәйкес автоматты 
реттеу жүйесін баптау параметрлері: реттеу уақыты немесе жүйенің 
жылдамдығы, динамикалық және статикалық қателер (немесе динамикалық 
және статикалық режимдегі параметрдің ауытқу шамасы), ыдырау дәрежесі 
және жүйенің кез-келген бұзылуларға сезімталдығы.  Автоматты реттеу 
жүйесін жобалау кезінде тұрақтылық шекараларын немесе жүйенің 
параметрлерінің өзгеру шектерін анықтау қажет, олар бұзылғаннан кейін 
жүйе бастапқы режимге оралады. Жүйені мұндай зерттеу тұрақтылықты 
тексеру деп аталады.Көп тізбекті жүйелер-бұл автоматты реттеу жүйелері, 
онда өтпелі процестің сапасын жақсарту үшін екі немесе одан да көп 
реттеуші құрылғылар қатарға немесе параллель қосылады. Технологиялық 
процестерді басқару жүйелері, оның ішінде автоматтандырылған жүйелер 
(ТП АБЖ) пайдалану кезінде мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:  

- энергетикалық жабдықтың жай - күйін бақылау;  
- технологиялық параметрлерді автоматты реттеу;  
- технологиялық жабдықты автоматты қорғау;  
- берілген алгоритмдер бойынша жабдықты автоматты басқару 

(логикалық басқару);  
- технологиялық және авариялық сигнализация;  
- реттеуші және бекіткіш арматураны қашықтықтан басқару.  
Басқару жүйесін техникалық іске асыру автономды техникалық 

құралдардың (БӨА, автоматты реттегіштер, жиынтықты технологиялық 
қорғау құрылғылары және т.б.) көмегімен де, ТП АБЖ көмегімен де жүзеге 
асырылады. Технологиялық жабдық қосылған кезде өлшеу құралдары, 
бақылау мен ақпарат берудің, Автоматты реттеудің, технологиялық қорғау 
мен сигнализацияның, логикалық және қашықтықтан басқарудың, 
техникалық диагностиканың құралдары мен бағдарламалық-техникалық 
кешендері үнемі жобалық көлемде жұмыста болуы және берілген 
функциялар мен жұмыс сапасының орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

 
3.3.2 Автоматты реттеу объектілері 
 
Өнеркәсіптік реттеу объектілерінің динамикалық қасиеттерінің алуан 

түрлілігіне қарамастан, олардың көпшілігіне тән кейбір ерекшеліктерді 
бөліп көрсетуге болады. Осы ерекшеліктердің бірі реттеу объектісінің 
өтпелі функциясының түрі болып табылады, оған сәйкес олар үш санатқа 
жіктеледі: тұрақты, тұрақсыз және бейтарап. Нысан тұрақты болады, егер 
сыртқы импульстік бұзылыстың (Х) әрекеті аяқталғаннан кейін ол уақыт 
өте келе бастапқы күйіне оралады. Тұрақты нысандар көбінесе өзін-өзі 
теңестіру қасиеттері бар объектілер деп аталады. Тек осы нысандар үшін 
статикалық сипаттама мағынасы бар, сондықтан оларды статикалық 
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нысандар деп те атайды. Тұрақсыз нысандар сыртқы әсер аяқталғаннан 
кейін шығыс мәні (өкінішке орай) өзгере беретіндігімен сипатталады. Бұл 
автоматты реттеу үшін өте күрделі нысандар. Бейтарап объектілерде 
немесе өзін-өзі тегістеу қасиеті жоқ объектілерде бұзылуды алып 
тастағаннан кейін шығыс шамасы жаңа белгіленген мәнді алады. Бұл 
нысандар көбінесе астатикалық деп аталады. 

"Дәнекерлеу" технологиялық операциясын жалпы түрдегі басқару 
объектісі ретінде параметрлердің үш тобымен сипаттауға болады: 
дәнекерлеу құралының дәнекерленетін өнімнің бетіне қатысты кеңістіктік 
орналасу параметрлері; режим параметрлері; дәнекерлеу сапасын 
сипаттайтын параметрлер. Көрсетілген параметрлерге сәйкес автоматты 
реттегіштер жасалынған және қолданылады, олардың қысқаша жіктелуі 
суретте көрсетілген.3.12. Жіктеу тек өндірістік жағдайда кеңінен 
қолданылатын автоматты реттегіштерді ғана көрсетеді. Өз кезегінде, 
жіктеуде көрсетілген автоматты реттегіштердің ішінде кеңінен 
қолданылады: дәнекерлеу басының буынға бағытталған автоматты 
реттегіштері; доғалық кернеудің автоматты реттегіштері; дәнекерлеу 
жылдамдығын автоматты реттегіштер; дәнекерлеу тогының автоматты 
реттегіштері. Алғашқы екі топтың параметрлерінің дұрыс таңдалған 
мәндері дәнекерлеу сапасы параметрлерінің технологияға сәйкес қажетті 
мәндерін және дәнекерлеу процесінің апатсыз орындалуын анықтайды, ал 
дәнекерлеу құралының кеңістіктік орналасуы мен режим параметрлерінің 
параметрлерін тұрақтандыру сапа параметрлерін белгіленген шектерде 
тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Сондықтан доғалық дәнекерлеуді 
автоматты реттеу жүйелерін құру кезінде алғашқы екі топтың параметрлері 
реттелетін шамалар ретінде таңдалады, олардың әрқайсысы үшін әртүрлі 
автоматты реттегіштер жасалады және қолданылады. Дәнекерлеу басының 
(құралдың) және режим параметрлерінің кеңістіктік орналасуының 
Автоматты реттегіштерін қолданатын жүйелердің ерекшелігі-бұл 
жүйелерде сапа параметрлерінің нақты мәні туралы ақпарат жоқ. 
Сондықтан, дәнекерлеу немесе дәнекерлеу ваннасының сапасының бір 
немесе басқа параметрі реттелетін шама болатын осындай автоматты 
реттегіштерді жасауға талпыныс жасалды. Дәнекерлеу сапасын 
сипаттайтын барлық параметрлердің ішінен дәнекерлеу процесінде тек 
оның геометриясының параметрлері бақылауға алынады, реттелетін 
шамаларды таңдау өте шектеулі болды: дәнекерлеуді тұрақтандыру 
жүйелері және дәнекерлеу ваннасының енін тұрақтандыру жүйелері 
жасалды. Суретте көрсетілген реттегіштердің әр түрі. 3.12, басқа да жіктеу 
белгілері бойынша сорттары бар, мысалы, реттелетін параметрді өлшеу 
әдісі, Күшейткіш құрылғылардың түрі және т.б., бірақ бұл сорттар тек 
жалпы көріністі толықтырады және қажет болған жағдайда төменде 
талқыланады. 

Доғалық дәнекерлеу кезіндегі дәнекерлеу тізбегіне қуат көзі, доға, 
дәнекерлеу ваннасы кіреді. Олардың арасындағы функционалды 
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байланысты ескере отырып, тізбектің барлық элементтері екі тізбекті 
электрогидродинамикалық жүйені құрайды. Дәнекерлеу процесінде 
доғаның ұзындығының өзгеруі оның динамикалық кедергісінің, ток 
күшінің, қуат көзінің кернеуінің және нәтижесінде доғаның дәнекерлеу 
бассейніне энергетикалық және күш әсерінің өзгеруіне әкеледі. Дәнекерлеу 
ваннасының геометриясы, атап айтқанда доғаның астындағы айна орны 
өзгереді. Доғада жасырын компонент өзгереді, бұл доғаның ұзындығы мен 
кернеуіне әсер етеді. Жүйедегі параметрлердің өзгеруінің уақытша сипаты 
қуат көзінің статикалық және динамикалық қасиеттеріне байланысты. 
 Электрогидродинамикалық жүйеде доғаның тұрақты жану 
жағдайларын қамтамасыз ету қажетті режимде дәнекерлеу процесінің 
негізгі шарттарының бірі болып табылады. 
 

 
 

Сурет 3.12. Доғалық дәнекерлеудің автоматты реттегіштерінің 
жіктелуі 

 
Доғаның тұрақты жануы деп оған әсер ететін бұзылулар жағдайында 

үзік-үзік және үздіксіз режимдерде оның ұзақ уақыт жану мүмкіндігі 
түсініледі. Дәнекерлеу доғасының қасиеттері, қуат көзінің параметрлерінен 
басқа, токтың түріне, доға жанатын ортаға және электродтардың 
материалына байланысты. Токтың түріне сәйкес тұрақты және айнымалы 
ток доғалары бөлінеді. Дәнекерлеу үшін кейде жалпы электродтары бар 
бірнеше доғалар қолданылады. Екі сым электродтары мен өнім арасында 
жанған үш фазалы доғалар кеңінен таралды. Тұрақты және айнымалы 
токпен бірнеше доғалардың біріктірілген қуат схемалары да белгілі. 
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Электродтардың материалына байланысты доғалар балқитын және 
ерімейтін электродтармен бірге келеді. Доғалық аймақтағы қорғаныс 
ортасының сипаты бойынша доғалық дәнекерлеудің келесі әдістері 
бөлінеді: ағын астындағы балқитын электрод; қорғаныс газы ортасында 
балқитын электрод; арнайы жабыны немесе толтырылуы бар балқитын 
электрод; қорғаныс газы ортасында ерімейтін электрод. Доға электр 
тізбегінің элементі болып табылады, сондықтан оның жану тұрақтылығы 
электр процестерінің тұрақтылығына байланысты.  

Әр түрлі Бөлшектерді дәнекерлеу кезінде доғаның ұзындығында 
секіргіш, периодты және тегіс өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан доға 
серпімді және қажетті тұрақтылық маржасына ие болуы керек. Қуат көзінің 
сыртқы сипаттамасын доғаның ұзындығының өзгеруімен дәнекерлеу 
режимі рұқсат етілген шектерден асып кетпейтіндей және қуат көзі – доға 
жүйелерінің тұрақтылығының қажетті қоры қамтамасыз етілетіндей етіп 
таңдау керек. Айнымалы ток дәнекерлеу доғасы үшін ku > 0 жүйесінің 
тұрақтылық жағдайынан басқа, сенімді қайталанатын доғалық қозуды 
қамтамасыз ету қажет. Бұл жағдайды орындау үшін қуат көзінің бос 
кернеуі, доғаның тұтануы және жануы мен дәнекерлеу тізбегінің 
параметрлері (белсенді, индуктивті қарсылықтар) арасындағы қатынасты 
дұрыс таңдау қажет. Дәнекерлеу кезінде режим параметрлерінің 
номиналдыдан ҰЗАҚ, ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ және мерзімді ауытқулары 
мүмкін, себебі дәнекерлеу тізбегінің элементтеріне бұзылулардың әсері 
(сурет. 3.13). 

 
Fи.п, Fи.н, Fс.в-қуат көзіндегі, қыздыру көзіндегі (мысалы, дәнекерлеу 
доғасы) және дәнекерлеу ваннасындағы ауытқу векторлары 

 
Сурет 3.13 - Дәнекерлеу тізбегінің схемасы 

 
Дәнекерлеу процесіне келесі бұзылулар айтарлықтай әсер етуі 

мүмкін: i тізбекте: А) өнімнің бетіндегі бұзылулардан, металдың 
тамшылауынан және басқа себептерден туындаған доғаның ұзындығының 
өзгеруі; б) ток өткізетін ауыз қуысы мен өнім арасындағы қашықтықтың 
мүмкін болатын ауытқуларына байланысты электродтың "кетуінің" өзгеруі; 
в) қуат көзінің бос кернеуінің өзгеруі (ЭМӨ) және желі кернеуінің 
ауытқуынан, орамалардың қызуынан, байланыстардың тұрақсыздығынан 
және басқа да көптеген себептерден туындаған дәнекерлеу тізбегінің 
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кедергісі; г) электродты беру қозғалтқыштарының білігіндегі сәттің өзгеруі 
және дәнекерлеу және дәнекерлеу жылдамдығының өзгеруіне әкеледі; II 
контурда: д) дәнекерлеуге арналған түйіспе құрастыру геометриясының, 
саңылаудың, күңгірттеудің, жиектерді бөлу бұрышының өзгеруі; Е) 
дәнекерленетін материалдың құрылымдық және химиялық әртектілігі; ж) 
дәнекерленетін материал қалыңдығының жіктің ұзындығы бойынша 
өзгеруі; К) электрод пен жіктің бір-біріне қатысты жылжуы. Аталған 
бұзылулар, режимнің негізгі параметрлерінің (доғаның тогы мен кернеуі, 
дәнекерлеу жылдамдығы) номиналынан ауытқуды тудырады және түйісу 
аймағында жылу енгізу жағдайларын өзгертеді, тігісте өткізбеу, кесу, ағу, 
тері тесігі және т. б. сияқты қолайсыз ақаулардың пайда болуына әкеледі. 

  
3.3.3 Дәнекерлеу режимін автоматты реттеу тәсілдері 
 
Дәнекерлеу аппараттарының 2 негізгі түрі шығарылады: сымның 

тұрақты біркелкі берілісі бар автоматты дәнекерлеу қондырғылары және 
доғаның кернеуіне байланысты электродтың берілу жылдамдығын 
өзгертетін машиналар. Бірінші жағдайда доғаның параметрлерін өзін-өзі 
реттеу жүзеге асырылады. Мұндай қондырғылар қалыңдығы 3 мм дейінгі 
металдарды қосу үшін қолданылады. Екінші жағдайда, сіз әлдеқайда үлкен 
бөліктерді дәнекерлеуге болады. Доғаның өзін-өзі реттеуі доғаның 
ұзындығының ұлғаюы нәтижесінде пайда болады, бұл дәнекерлеу тогын 
азайтады және керісінше. Мұндай құрылғыларда қатты вольт-амперлік 
параметрлері бар электр энергиясы көзі қолданылады. Құрылғылардың 
басқа түрінде кернеудің өзгеруіне әкелетін доғаның ұзындығының өзгеруі 
берілу жылдамдығын реттеу үшін электродты сым беру құрылғысына 
бағытталған сигналға айналады. Бұл жағдайда қуат көздері құлаған вольт-
амперлік сипаттамаға ие. Осы типтегі құрылғылар негізгі режимдерді 
реттеуде де ерекшеленеді: доғадағы ток және кернеу. Тұрақты сым берілісі 
бар автоматтарда дәнекерлеу тогы берілу жылдамдығын таңдау арқылы 
орнатылады, ал доғадағы кернеу генератордың сыртқы сипаттамасының 
бос кернеуін өзгерту арқылы түзетіледі. Кернеу шамасы басқару пультіне 
орнатылады және дәнекерлеу кезінде автоматты түрде тұрақты ұсталады. 
Дәнекерлеу тогының мәні генератордың сыртқы сипаттамасының 
беріктігін реттеу арқылы реттеледі.  Доғаның жану режимін реттеу 
принципі бойынша автоматтар мен дәнекерлеу бастарының екі түрі 
бөлінеді:  

1) доғаның ұзындығы мен кернеуін өзін-өзі реттеу процесін қолдана 
отырып, сымның тұрақты берілу жылдамдығымен;  

2) доғаның кернеуінің өзгеруіне байланысты дәнекерлеу кезінде 
сымның реттелетін берілу жылдамдығымен.                              
 Доғаның өзін-өзі реттеуі доғаның өзгеруі, кернеуі және тогы 
сымның балқу жылдамдығының өзгеруімен бірге жүретіндігіне 
негізделген, нәтижесінде доғаның ұзындығы мен дәнекерлеудің бастапқы 
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кедергісі; г) электродты беру қозғалтқыштарының білігіндегі сәттің өзгеруі 
және дәнекерлеу және дәнекерлеу жылдамдығының өзгеруіне әкеледі; II 
контурда: д) дәнекерлеуге арналған түйіспе құрастыру геометриясының, 
саңылаудың, күңгірттеудің, жиектерді бөлу бұрышының өзгеруі; Е) 
дәнекерленетін материалдың құрылымдық және химиялық әртектілігі; ж) 
дәнекерленетін материал қалыңдығының жіктің ұзындығы бойынша 
өзгеруі; К) электрод пен жіктің бір-біріне қатысты жылжуы. Аталған 
бұзылулар, режимнің негізгі параметрлерінің (доғаның тогы мен кернеуі, 
дәнекерлеу жылдамдығы) номиналынан ауытқуды тудырады және түйісу 
аймағында жылу енгізу жағдайларын өзгертеді, тігісте өткізбеу, кесу, ағу, 
тері тесігі және т. б. сияқты қолайсыз ақаулардың пайда болуына әкеледі. 

  
3.3.3 Дәнекерлеу режимін автоматты реттеу тәсілдері 
 
Дәнекерлеу аппараттарының 2 негізгі түрі шығарылады: сымның 

тұрақты біркелкі берілісі бар автоматты дәнекерлеу қондырғылары және 
доғаның кернеуіне байланысты электродтың берілу жылдамдығын 
өзгертетін машиналар. Бірінші жағдайда доғаның параметрлерін өзін-өзі 
реттеу жүзеге асырылады. Мұндай қондырғылар қалыңдығы 3 мм дейінгі 
металдарды қосу үшін қолданылады. Екінші жағдайда, сіз әлдеқайда үлкен 
бөліктерді дәнекерлеуге болады. Доғаның өзін-өзі реттеуі доғаның 
ұзындығының ұлғаюы нәтижесінде пайда болады, бұл дәнекерлеу тогын 
азайтады және керісінше. Мұндай құрылғыларда қатты вольт-амперлік 
параметрлері бар электр энергиясы көзі қолданылады. Құрылғылардың 
басқа түрінде кернеудің өзгеруіне әкелетін доғаның ұзындығының өзгеруі 
берілу жылдамдығын реттеу үшін электродты сым беру құрылғысына 
бағытталған сигналға айналады. Бұл жағдайда қуат көздері құлаған вольт-
амперлік сипаттамаға ие. Осы типтегі құрылғылар негізгі режимдерді 
реттеуде де ерекшеленеді: доғадағы ток және кернеу. Тұрақты сым берілісі 
бар автоматтарда дәнекерлеу тогы берілу жылдамдығын таңдау арқылы 
орнатылады, ал доғадағы кернеу генератордың сыртқы сипаттамасының 
бос кернеуін өзгерту арқылы түзетіледі. Кернеу шамасы басқару пультіне 
орнатылады және дәнекерлеу кезінде автоматты түрде тұрақты ұсталады. 
Дәнекерлеу тогының мәні генератордың сыртқы сипаттамасының 
беріктігін реттеу арқылы реттеледі.  Доғаның жану режимін реттеу 
принципі бойынша автоматтар мен дәнекерлеу бастарының екі түрі 
бөлінеді:  

1) доғаның ұзындығы мен кернеуін өзін-өзі реттеу процесін қолдана 
отырып, сымның тұрақты берілу жылдамдығымен;  

2) доғаның кернеуінің өзгеруіне байланысты дәнекерлеу кезінде 
сымның реттелетін берілу жылдамдығымен.                              
 Доғаның өзін-өзі реттеуі доғаның өзгеруі, кернеуі және тогы 
сымның балқу жылдамдығының өзгеруімен бірге жүретіндігіне 
негізделген, нәтижесінде доғаның ұзындығы мен дәнекерлеудің бастапқы 

  
 

режимі қалпына келеді. Өзін-өзі реттеу кезінде доғаның қысқаруы 
кернеудің төмендеуіне және доғадағы дәнекерлеу тогының жоғарылауына 
әкеледі. Сонымен қатар, l электродының шығуы және оның электрлік 
кедергісі R артады, ол өткізгіштің ұзындығына тура пропорционал екені 
белгілі R = ρ l / S, мұндағы ρ – электр кедергісі; l – ұзындығы және S – 
өткізгіштің көлденең қимасы. Сонымен қатар, Джоуль Заңына сәйкес Q = 
I2 R t жылу мөлшерінің күрт өсуі және электродтың шығарылуын 
жеделдету орын алады. Сондықтан, токтың жоғарылауымен сымның балқу 
жылдамдығы артады, бұл электродтың соңын неғұрлым қарқынды ерітуге 
және қысқартылған доғаны қалыпты ұзындыққа, демек, дәнекерлеудің 
бастапқы режиміне дейін қалпына келтіруге тең. Доғаның ұзаруымен 
барлық параметрлердің өзгеруі кері бағытта жүреді, яғни электродтың 
шығарылуының қысқаруына және дәнекерлеу тогының төмендеуіне 
байланысты шығарылатын жылу мөлшері азаяды, бұл ұзартылған доғаның 
қалыпты ұзындыққа дейін қалпына келуіне әкеледі. Егер өзін-өзі реттеу 
процесі жоғары жылдамдықпен жүрсе, онда балқытылған электрод 
сымының ұшында дәнекерленген металдың бетінен бірдей қашықтықта 
тұрақты траектория болады, ал дәнекерлеу режимі тұрақты болып қалады. 
Әрине, доғаның өзін-өзі реттеуі дәнекерленген металдың беті жазықтықтан 
белгілі бір шектерде ауытқыған кезде ғана тиімді болады. Дәнекерлеу 
режимінің практикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін жылдамдықпен 
өзін – өзі реттеу процесінің ағымының шарты белгілі бір шектен жоғары 
дәнекерлеу тогының тығыздығын қолдану болып табылады (шамамен 50-
100 А/мм2).Осы шектеуден төмен ток тығыздығында өзін-өзі реттеу 
процесі баяулайды және кездейсоқ ауытқулармен режимді қалпына келтіру 
кешіктіріледі. Бұл жағдайда сымның берілу жылдамдығын және доғаның 
ұзындығын жасанды (автоматты) реттеу қолданылады.  

Доғаның ұзындығын автоматты түрде реттеу жүйесі доғаның 
ұзындығына пропорционалды дәнекерлеу доғасының кернеуінің өзгеруіне 
жауап беретін құрылғы арқылы оның ұзындығының тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Қосқыштағы uz доғасының берілген кернеуі нақты ud 
кернеуімен үздіксіз салыстырылады. Кернеу айырмашылығы 
күшейткішпен жоғарылайды және дәнекерлеу сымының жетегінің электр 
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өзгерісі кернеу айырмасы нөлге тең болғанша жалғасады. 
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3.3.4 Түйісу бойынша дәнекерлеу басының бағытын 
автоматтандыру 

 
Дәнекерлеуге арналған бұйымдарды жинау кезінде өндіріс дәлдігімен 

және бөлшектердің орналасу дәлдігімен анықталатын қателер пайда 
болады, дәнекерлеу құралын дәнекерлеу орнына жеткізу кезінде роботтың 
қолын орналастыру қателіктері және робот электродтың (дәнекерлеу 
құралының) берілген траекториясын дәнекерлеу сызығының бойымен 
көбейту кезінде пайда болатын қателер бар. Бұл көбінесе дәнекерлеудің 
дұрыс емес төселуіне, дұрыс емес геометрияның тігісіне, дәнекерлеуге 
әкеледі. 

Дәнекерлеу құралын дәнекерлеу сызығы бойымен бағыттау және 
дәнекерлеу алауы мен өнімнің беті арасындағы қашықтықты тұрақтандыру 
үшін әртүрлі сенсорлар қолданылады (сурет.3.14), әрекет принципімен 
ерекшеленеді. Байланыс желілерін табу әдісіне сәйкес сенсорлар байланыс 
және байланыссыз болып бөлінеді. 

 

 
Сурет 3.14 - Датчиктердің жіктелуі 
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үшін әртүрлі сенсорлар қолданылады (сурет.3.14), әрекет принципімен 
ерекшеленеді. Байланыс желілерін табу әдісіне сәйкес сенсорлар байланыс 
және байланыссыз болып бөлінеді. 

 

 
Сурет 3.14 - Датчиктердің жіктелуі 

 

  
 

 
 

а-жиектерді кесу бойынша көшіру; 
Б-көшіру бұрышы; 

в-тар кесуге көшіру; 
г-сыртқы жиегі бойынша көшіру 

 
Сурет 3.15 - Контакт датчиктерін қолдану схемасы доғалық 

дәнекерлеу кезінде 
 

 
 

а-түйіспелі қосылыс; б-қабаттасқан қосылыс. 
 

Сурет 3.16 - Жиек бойынша көшіру схемалары 
 
Көшірме роликтері бар байланыс сенсорлары (сурет. 3.16) 

дәнекерлеу алауына қатты қосылып, электродтың орнын тікелей орнатуға 
болады (сурет. 3.17, A, B, B) немесе басқару құрылғыларының көмегімен 
қыздырғышты дұрыс бағытта жылжыту үшін қолданылатын байланыс 
желісі туралы сигнал алуға мүмкіндік береді. Қосылу сызығын үздіксіз 
көшірумен қатар, "Motoman" пневматикалық сенсорының 
конструкциясында қарастырылғандай, қыздырғыштың күйін мезгіл-мезгіл 
түзетуге болады (сурет.3.18, 3.19), көмірқышқыл газы ортасында балқитын 
электродпен доғалық дәнекерлеу үшін арнайы жасалған. Дәнекерлеу алауы 
пневматикалық сенсорға-зондқа мықтап бекітілген (сурет. 3.19). 
Дәнекерлеудің басында қыздырғыш дұрыс бастапқы позицияны табуы 
керек. Роботты қолымен бастапқы күйіне орнатқан кезде қате зондты 
кеңейту кезінде пайда болатын күш-жігердің әсерінен түзетіледі.  
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а, б – қатты қосылыстар; в-икемді қосылыс; 

 
Сурет 3.17. Дәнекерлеу алауымен көшірме роликтің қосылу схемасы 

 

 
 

1-бағдарламаланатын жол; 2-доғаның траекториясы; 
3-бөлшектерді қосу сызығы; 

 
Сурет 3.18. "Motoman" пневматикалық сезу қыздырғышты түзету 

схемасы» 
 

 
 

Сурет 3.19. Оттықтың зондта орналасуы 
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а, б – қатты қосылыстар; в-икемді қосылыс; 

 
Сурет 3.17. Дәнекерлеу алауымен көшірме роликтің қосылу схемасы 

 

 
 

1-бағдарламаланатын жол; 2-доғаның траекториясы; 
3-бөлшектерді қосу сызығы; 

 
Сурет 3.18. "Motoman" пневматикалық сезу қыздырғышты түзету 

схемасы» 
 

 
 

Сурет 3.19. Оттықтың зондта орналасуы 
  
 

Дәнекерлеу процесінде доғаның жануын тоқтатпай, робот қолының 
қозғалысын 300 мс тоқтатпай, электродтың жағдайын ұқсас түрде мезгіл-
мезгіл түзетуге болады. Мұндай тіректер әдетте дәнекерлеу сапасына әсер 
етпейді.  

Электромеханикалық сенсор (сурет. 3.20, д) құрамында көшіру 
элементі бар — 1 зонд, ол серіппелердің, пневматикалық цилиндрлердің 
немесе өз массасының әсерінен 1 ... 10 н аз күшпен көшірілетін бетке 
басылады. 
 
 

 
 

 
 

Сурет 3.20. Электромеханикалық датчиктер 
 
- Сур. 3.20, а ... г механикалық сигналды электрлік түрлендірудің 

әртүрлі нұсқаларын көрсетеді. Электр түйіспелі түрлендіргіште (сурет. 
3.20, б) 1-зондты бұру 2 түйіспелерінің тиісті топтарының зәкірлерінің 3-ке 
тұйықталуына әкеледі; резистор түріндегі түрлендіргіште (сурет. 3.20, в) — 
2 потенциометр қозғалтқышының ығысуына 3; дифференциалды 
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трансформаторлық түрлендіргіште (сурет. 3.20, г) — өзекшелердің 
қозғалысына 2 қабылдайтын катушкалар 3.Алынған электр сигналы 
дәнекерлеу құралын дұрыс бағытта жылжыту үшін қолданылады. 

Осы типтегі сенсордың мысалы электромеханикалық қос 
координаталық ИЭС конструкция сенсоры болып табылады. Тозуға 
төзімділікті арттыру үшін зонд 1 карбидті тақталармен нығайтылған. 
Датчиктің корпусы мен зондтың жоғарғы бөлігі сумен салқындатылады. 
Датчик ± 0,5 мм аспайтын қателікпен қадағалауды қамтамасыз етеді. 

Электромеханикалық датчиктерді пайдалану кезінде жиектерді, 
көшірілетін жыраларды немесе мүшелеудің толтырылмаған бөліктерін 
бөлу тереңдігі кемінде 3 мм (жиектерді сапалы дайындау және жинау 
кезінде – 1,5 мм-ден астам) болуы тиіс.Контактісіз сенсорларға теледидар, 
фотоэлектрлік, индуктивті, индукциялық, пневматикалық және т. б. 
 
 

 
 
 

Сурет 3.21. Теледидар датчигінің мынадай бойынша бақылау кезінде 
орналасуы: саңылау (а), бөлу (б), көшіру сызығы (в) 

 
Теледидар сенсорлары 2 (сурет. 3.21, а ... в) қарама-қарсы сызықтар 

немесе оларды жарықтандырғышпен жарықтандыру кезінде шекаралар 
болған кезде дәнекерлеу оттығының 1 қозғалысы туралы ақпаратты алып 
тастайды 3.Буын сызығын бақылау мүмкін (сурет. 3.21, а, б), көшірме 
сызығының немесе А тәуекелінің артында (сурет. 3.21, в) дәнекерленген 
жиекке параллель қолданылатын, шетелде "қара – ақ", жиектердің біріне 
желімделген көшірме таспасында, бүйірден жарықтандырылған 
саңылаудың артында, сенсордың кері орналасуы (сурет. 3.21, а).Қарама-
қарсы сызықты алу үшін дәнекерленген жиектердің біреуін металл 
жылтырға бояуға немесе тазартуға болады. Түйіспені бақылау кезінде 
жиектердегі көрінуді жақсарту үшін саңылауларсыз құрастыру жағдайында 
қысқаш камералар алынып тасталады. 

Теледидар сенсорлары дәнекерленген қосылыстың орналасуы мен 
геометриялық параметрлері туралы үлкен ақпарат береді, заманауи және 
перспективалы. Алайда, теледидар сенсорларын қолданған кезде жалған 
сигналдар пайда болады, олар дәнекерленген бұйымдардың бетінде 
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сызаттар, қауіптер мен жарқыл тудырады, олар таратушы камераның көру 
аймағына түседі. Дәнекерлеу кезінде доғамен жарықтандырылған беткі 
жарықтың өзгеруі басқару жүйелерінің теледидар сенсорымен жұмысына 
теріс әсер етеді. Көмірқышқыл газы ортасында дәнекерлеу кезінде беткі 
жарықтың күрт ауытқуы байқалады. 

Фотоэлектрлік сенсорларды қолдану шарттары теледидар 
сенсорларын қолдану жағдайларына ұқсас. Сигналды алу үшін қарама-
қарсы сызық а (сурет. 3.22) 1 объективі арқылы 2 жарық көзімен 
жарықтандырылады.У892 амплитудалық-фазалық бақылау жүйесіндегі 
шағылысқан жарық ағыныол 6 объективінен, 5 электромеханикалық 
модулятордың диафрагмасынан, 4 фотодетектордан өтіп, 3 
фотодетектордың фотосезімтал қабатына түседі.Датчиктің қарама-қарсы 
сызықтан ығысу шамасы фотодетектордан алынатын сигнал мен тірек 
кернеуі арасындағы фазалардың ығысу бұрышы бойынша бағаланады. 
Фотоэлектрлік сенсорларды пайдалану кезінде теледидар сенсорларын 
қолдануға кедергі келтіретін бірдей жарық кедергілеріне байланысты 
күрделіліктер туындайды. 

 

 
1-объектив; 2-жарық көзі; 3-фотоқабылдағыш; 4-окуляр; 

5-диафрагма; 6-объектив 
 

Сурет 3.22 - Фотоэлектрлік сенсор 
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Электромагниттік датчиктер сенсордың өзі жасаған магнит өрісінің 
параметрлерінің өзгеруі нәтижесінде өнімнің түйісуі немесе беті туралы 
ақпарат алады. Оларды буындарды дәнекерлеу кезінде қолдануға болады. 
Олар бір уақытта бірнеше параметрлерді өлшей алады (байланыс 
сызығынан ығысу және дәнекерленген өнімге дейінгі қашықтық). Олар 
магниттік және магниттік емес металдарды дәнекерлеуге жарамды, 
кішкентай; олардың конструкциясы қарапайым. 
 

 
 в) г) 

а-индуктивті датчик; б-ашық магниттік өткізгіші бар индуктивті 
датчик; в-магниттік тізбектің орташа өзегіндегі индикаторлық орамалар; г-

шеткі өзектердегі индикаторлық орамалар 
 

Сурет 3.23 - Индуктивті сенсорлар тізбегі 
 
Электромагниттік датчиктер индуктивті болып бөлінеді (сурет. 3.23) 

және индукциялық (сурет. 3.24). Индуктивті сенсорда (сурет. 3.23, а) 
ортаңғы сызықтан ығысу кезінде Ф1 және Ф2 магниттік ағындарының 
және L1 және L2 катушкаларының қарсылықтарының теңдігі бұзылады 
және дифференциалды шығу кезінде кернеу пайда болады (1 ... 3 
терминалдары). Индуктивті сенсорлар жиектердің асып кетуіне сезімтал. 
Индуктивті сенсорлардың дәлдігін арттыру үшін ашық магнит сымы бар 
конструкциялар ұсынылады (сурет. 3.23, б), h жиектерінің асуына аз 
сезімтал. 
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Электромагниттік датчиктер сенсордың өзі жасаған магнит өрісінің 
параметрлерінің өзгеруі нәтижесінде өнімнің түйісуі немесе беті туралы 
ақпарат алады. Оларды буындарды дәнекерлеу кезінде қолдануға болады. 
Олар бір уақытта бірнеше параметрлерді өлшей алады (байланыс 
сызығынан ығысу және дәнекерленген өнімге дейінгі қашықтық). Олар 
магниттік және магниттік емес металдарды дәнекерлеуге жарамды, 
кішкентай; олардың конструкциясы қарапайым. 
 

 
 в) г) 

а-индуктивті датчик; б-ашық магниттік өткізгіші бар индуктивті 
датчик; в-магниттік тізбектің орташа өзегіндегі индикаторлық орамалар; г-

шеткі өзектердегі индикаторлық орамалар 
 

Сурет 3.23 - Индуктивті сенсорлар тізбегі 
 
Электромагниттік датчиктер индуктивті болып бөлінеді (сурет. 3.23) 

және индукциялық (сурет. 3.24). Индуктивті сенсорда (сурет. 3.23, а) 
ортаңғы сызықтан ығысу кезінде Ф1 және Ф2 магниттік ағындарының 
және L1 және L2 катушкаларының қарсылықтарының теңдігі бұзылады 
және дифференциалды шығу кезінде кернеу пайда болады (1 ... 3 
терминалдары). Индуктивті сенсорлар жиектердің асып кетуіне сезімтал. 
Индуктивті сенсорлардың дәлдігін арттыру үшін ашық магнит сымы бар 
конструкциялар ұсынылады (сурет. 3.23, б), h жиектерінің асуына аз 
сезімтал. 

  
 

Индукциялық сенсорларда айнымалы токпен қамтамасыз етілетін W1 
орамалары және буынның ығысуына пропорционалды электр қозғаушы 
күш әкелетін W2 индикаторлық орамалары бар магниттік жүйенің 
симметрия жазықтығына қатысты. Индикатор орамалары магнит тізбегінің 
ортаңғы өзегінде орналасуы мүмкін (сурет. 3.23, в) және шеткі (сурет. 3.23, 
г). 
 

 
а                            б в 

 
Сурет 3.24 - Индукциялық сенсорлар тізбегі 

 
Индукциялық сенсорлардың әрекет ету принципі бойынша 

біріктірілген түйісу позициясының гаммасын жасады (сурет. 3.24, а), 
датчиктер өнімнің бетіне дейінгі қашықтық (сурет. 3.24, б) және аралас 
(сурет. 3.24, в) бір уақытта Δу , Δz түйісу және һи бұйымға дейінгі 
қашықтық туралы ақпарат береді. - Сур.3.25, а, б, в, г датчиктердің 
орналасуы көрсетілген 1 түйістіру қосылысының жағдайы, датчиктер 2 
бұйымның бетіне дейінгі қашықтық және аралас датчиктер 3 түрлі 
дәнекерлеу қосылыстарын дәнекерлеу кезінде.  
 

 
 

а, б, в, г – түйіспелі қосылым датчиктері; д, е, ж – бұйым бетіне 
дейінгі қашықтық датчиктері; а, б – құрамдастырылған датчиктер. 

 
Сурет 3.25 - Жапсарлы және бұрыштық жіктерді дәнекерлеу кезінде 

датчиктерді орналастыру  
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"Универсал-15М" роботының қолына индукциялық датчиктер мен 
дәнекерлеу оттығын орналастыру суретте көрсетілген. 3.26. 
Пневматикалық сенсорлар (сурет. 3.27) диаметрі dс саптамадан шығатын 
газ ағынының бұйымның бетімен өзара әрекеттесуін пайдаланады. 
Шығатын саптамадағы р газының қысымы дәнекерлеу құралын басқару 
үшін сигнал ретінде қызмет етеді. Сигналдың мәні сенсордың шетінен, 
алшақтықтың ортасына дейінгі қашықтыққа және өнімге дейінгі 
қашықтыққа байланысты. Дроссель түріндегі пневматикалық сенсорда 
(сурет. 3.27, а) ро қысымымен ауа диаметрі dд = 0,25 мм дроссель арқылы 
беріледі. Шығудағы р қысымы х бұйымына дейінгі қашықтыққа 
пропорционал. Бұл сенсормен басқарылатын қашықтық миллиметрдің 
оннан бір бөлігімен өлшенеді. Сондықтан оны тек таза беттерде қолдануға 
болады. 

Ағынды сенсор (сурет. 3.27, б) шағылысқан ағынның қысымын 
бақылайды және х-дан 6 мм-ге дейінгі қашықтықта пайдаланылуы мүмкін. 

 

 
 

Сурет 3.26 - Универсал-15м роботына қашықтық датчиктерін орнату 
 
Пневматикалық сенсорлар ықшам және жақсы сезімталдыққа ие. 

Оларды кесу арқылы электродты бағыттау үшін пайдалануға болады 
(сурет.3.26, а) электродтың тұрақты шығуын қамтамасыз ету үшін (сурет. 
3.26, б), тар кесуге дәнекерлеу кезінде (сурет. 3.24, в), түйіспелі нүктелі 
дәнекерлеу кезінде (сурет. 3.24, г). Сенсор а параметрінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді (сурет. 3.24, а... г) дәнекерлеу кезінде. 
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"Универсал-15М" роботының қолына индукциялық датчиктер мен 
дәнекерлеу оттығын орналастыру суретте көрсетілген. 3.26. 
Пневматикалық сенсорлар (сурет. 3.27) диаметрі dс саптамадан шығатын 
газ ағынының бұйымның бетімен өзара әрекеттесуін пайдаланады. 
Шығатын саптамадағы р газының қысымы дәнекерлеу құралын басқару 
үшін сигнал ретінде қызмет етеді. Сигналдың мәні сенсордың шетінен, 
алшақтықтың ортасына дейінгі қашықтыққа және өнімге дейінгі 
қашықтыққа байланысты. Дроссель түріндегі пневматикалық сенсорда 
(сурет. 3.27, а) ро қысымымен ауа диаметрі dд = 0,25 мм дроссель арқылы 
беріледі. Шығудағы р қысымы х бұйымына дейінгі қашықтыққа 
пропорционал. Бұл сенсормен басқарылатын қашықтық миллиметрдің 
оннан бір бөлігімен өлшенеді. Сондықтан оны тек таза беттерде қолдануға 
болады. 

Ағынды сенсор (сурет. 3.27, б) шағылысқан ағынның қысымын 
бақылайды және х-дан 6 мм-ге дейінгі қашықтықта пайдаланылуы мүмкін. 

 

 
 

Сурет 3.26 - Универсал-15м роботына қашықтық датчиктерін орнату 
 
Пневматикалық сенсорлар ықшам және жақсы сезімталдыққа ие. 

Оларды кесу арқылы электродты бағыттау үшін пайдалануға болады 
(сурет.3.26, а) электродтың тұрақты шығуын қамтамасыз ету үшін (сурет. 
3.26, б), тар кесуге дәнекерлеу кезінде (сурет. 3.24, в), түйіспелі нүктелі 
дәнекерлеу кезінде (сурет. 3.24, г). Сенсор а параметрінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді (сурет. 3.24, а... г) дәнекерлеу кезінде. 

 

  
 

 
 

а-дроссель; б-сиялы. 
 

Сурет 3.27 - Ағын датчиктерінің схемалары 
 

 
 

а-электродты жиек немесе саңылау бойымен бағыттау үшін; 
б-электродтың тұрақты ұшуын ұстап тұру үшін; 

в-тар бөлшектеуге дәнекерлеу кезінде; г – түйіспелі нүктелі 
дәнекерлеу кезінде. 

 
Сурет 3.28 - Пневматикалық датчиктерді пайдалану мысалдары 

 
 
Дәнекерленген элементтердің орналасуы және оралған роликтің 

пішіні туралы үлкен ақпаратты лазер сәулесінің көмегімен алуға болады. 
Лазермен монохроматикалық жарықтандыруды қолдану доғалық 
дәнекерлеу кезінде жарық кедергісіне сезімталдықты төмендетеді және 
дәнекерленген элементтердің бетіне диаметрі 0,3 ... 0,5 мм болатын өткір 
фокустық жарық сәулесін алуға мүмкіндік береді. Қыздырғышта 3 (сурет. 
3.29) импульсте 1 ... 10 Вт қуаты бар 2 Жартылай өткізгіш лазер сәулесінің 
1 дөңгелек сканерлеу қозғалтқышы орнатылған. 

Өнімнің бетіндегі жарқын жарық нүктесінің орны туралы ақпаратты 
басқа оптикалық жүйе қабылдайды. Қыздырғыштың айналасындағы 
сенсорды бір бұру үшін дәнекерлеу алаңының айналасында дәнекерленген 
қосылыстың толық үш өлшемді моделін беретін 200-ге жуық өлшеу 
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жүргізіледі. Бұл модель мыналарды анықтауға мүмкіндік береді: кесу 
бұрышы немесе дәнекерленген элементтер арасындағы бұрыш, жиектердің 
асып кетуі, балқытылған роликтің пішіні, қыздырғыш пен өнім беті 
арасындағы қашықтық, қыздырғыш осьі мен байланыс сызығы арасындағы 
бұрыш. 

 

 
 

Сурет 3.29 - Лазерлі сенсорды қыздырғышқа орнату 
 
Жоғарыда қарастырылған сенсорлардың әр түрлі түрлерінің жалпы 

кемшілігі-олар электродты сымның қисықтығына немесе ток өткізгіштің 
тозуына байланысты адасуын бақылауды қамтамасыз етпейді. 

Мұндай кемшілікте доғаны сенсор ретінде пайдаланатын бағыттау 
жүйесі жоқ. Бұл жүйелер доғаның электрлік параметрлерінің (кернеу, 
дәнекерлеу тогы, кедергі) немесе қысқа тұйықталу жиілігінің (қорғаныс 
газдары ортасында балқитын электродпен дәнекерлеу кезінде) доғаның 
ұзындығын дәнекерленген жиектердің біріне ауыстыру кезінде немесе 
қыздырғыш пен дәнекерленген өнімнің беті арасындағы қашықтықты 
ұлғайту кезінде өзгеруіне негізделген. Түйіспенің орны туралы нақты 
ақпаратқа доғаны немесе электродты сканерлеу арқылы қол жеткізіледі 
(сурет. 3.30) түйіспеге көлденең. Басқару блогында доғаның ауытқуына 
сәйкес доғадағы дәнекерлеу тогы мен кернеудің лездік мәндері 
салыстырылады.  
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жүргізіледі. Бұл модель мыналарды анықтауға мүмкіндік береді: кесу 
бұрышы немесе дәнекерленген элементтер арасындағы бұрыш, жиектердің 
асып кетуі, балқытылған роликтің пішіні, қыздырғыш пен өнім беті 
арасындағы қашықтық, қыздырғыш осьі мен байланыс сызығы арасындағы 
бұрыш. 

 

 
 

Сурет 3.29 - Лазерлі сенсорды қыздырғышқа орнату 
 
Жоғарыда қарастырылған сенсорлардың әр түрлі түрлерінің жалпы 

кемшілігі-олар электродты сымның қисықтығына немесе ток өткізгіштің 
тозуына байланысты адасуын бақылауды қамтамасыз етпейді. 

Мұндай кемшілікте доғаны сенсор ретінде пайдаланатын бағыттау 
жүйесі жоқ. Бұл жүйелер доғаның электрлік параметрлерінің (кернеу, 
дәнекерлеу тогы, кедергі) немесе қысқа тұйықталу жиілігінің (қорғаныс 
газдары ортасында балқитын электродпен дәнекерлеу кезінде) доғаның 
ұзындығын дәнекерленген жиектердің біріне ауыстыру кезінде немесе 
қыздырғыш пен дәнекерленген өнімнің беті арасындағы қашықтықты 
ұлғайту кезінде өзгеруіне негізделген. Түйіспенің орны туралы нақты 
ақпаратқа доғаны немесе электродты сканерлеу арқылы қол жеткізіледі 
(сурет. 3.30) түйіспеге көлденең. Басқару блогында доғаның ауытқуына 
сәйкес доғадағы дәнекерлеу тогы мен кернеудің лездік мәндері 
салыстырылады.  

 
 
 

  
 

 
 

Сурет 3.30. Бұрыштық тігістерді дәнекерлеу кезінде электродты 
сканерлеу схемасы 

 
Электродты кесу жиектерінің біріне жылжытқан кезде олардың 

шамасындағы айырмашылық қыздырғышты түзеткіште немесе робот 
қолының қозғалысын түзету үшін қолданылатын басқару сигналына 
айналады.  

 
3.3 тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары 

1. Механизация және автоматтандырудың арасында қандай 
айырмашылық бар? 

2. Роботты дәнекерлеу жұмыстарын атаңыз. 
3. Дәнекерлеу өндірісіндегі автоматтандыру объектілерінің тізімін 

жасаңыз. 
4. Автоматты дәнекерлеу кезінде доғаның ұзындығын реттеу қалай 

жүзеге асырылады? 
5. Автоматты және роботты дәнекерлеу кезінде буындарды 

бақылаудың қандай әдістері бар? 

3-тарау бойынша қорытындылар 

1. Заманауи дәнекерлеу өндірісі роботтар мен микропроцессорлық 
техниканы қолдана отырып, дәнекерлеу технологияларын 
автоматтандырудың жоғары деңгейімен сипатталады. 

2.  Роботтандырылған дәнекерлеу кешендері дәнекерлеу құралдары 
мен бұйымдарын дәнекерлеу және жылжыту режимдерін тез қалпына 
келтіруге және үлкен дәлдікпен бірнеше рет көбейтуге мүмкіндік береді.    

3. Автоматты дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу доғасының ұзындығын 
реттеу өзін-өзі реттеу және автоматты реттеу қағидаттарына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

4. Автоматты және роботты дәнекерлеу кезінде дәнекерленген түйісті 
бақылау байланыс, электрлік, пневматикалық, теледидарлық және лазерлік 
датчиктердің көмегімен жүзеге асырылады. 
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Глоссарий 
 

1. Дәнекерлеу - қызған және (немесе) пластикалық 
деформацияланған кезде қосылатын бөліктер арасында атомаралық 
байланыс орнату арқылы бір бөліктен тұратын қосылыстарды алу. 

2.Қолмен дәнекерлеу - арнайы көзден энергия алатын құрал арқылы 
адам жасайтын дәнекерлеу. 

3. Механикаландырылған дәнекерлеу - адам басқаратын 
машиналар мен механизмдерді қолдану арқылы орындалатын дәнекерлеу. 

4. Автоматты дәнекерлеу - берілген бағдарлама бойынша жұмыс 
істейтін машинамен адамның тікелей қатысуынсыз орындалатын 
дәнекерлеу. 

5. Балқыту арқылы дәнекерлеу - қысымды қолданбай қосылатын 
бөліктерді жергілікті балқыту арқылы жүзеге асырылатын дәнекерлеу. 

6. Қаптау - металл қабатын өнімнің бетіне балқыту арқылы 
дәнекерлеу арқылы қолдану. 

7. Доғалық дәнекерлеу - балқыту арқылы дәнекерлеу, онда қыздыру 
электр доғасымен жүзеге асырылады. 

8. Балқитын электродпен доғалық дәнекерлеу - электродпен 
орындалатын доғалық дәнекерлеу, ол дәнекерлеу кезінде балқып, 
толтырғыш металл ретінде қызмет етеді. 

9. Балқымайтын электродпен доғалық дәнекерлеу - дәнекерлеу 
кезінде ерімейтін электродпен орындалатын доғалық дәнекерлеу. 

10. Доғалық дәнекерлеу - доғалық дәнекерлеу, онда доғалар 
дәнекерлеу ағынының қабаты астында күйіп кетеді. 

11.Қорғаныс газындағы доғалық дәнекерлеу - доғалық 
дәнекерлеу, онда доға мен балқытылған металл, ал кейбір жағдайларда 
салқындатылған тігіс арнайы құрылғылардың көмегімен дәнекерлеу 
аймағына жеткізілетін қорғаныс газында болады. 

12.Аргон доғалық дәнекерлеу - қорғаныс газы ретінде аргон 
қолданылатын доғалық дәнекерлеу. 

13. Импульсті доғалық дәнекерлеу - доғалық дәнекерлеу, онда доға 
берілген бағдарлама бойынша ток импульстарымен қосымша қоректенеді. 

14. Қолмен доғалық дәнекерлеу - доғалық дәнекерлеу, онда 
доғаның қозуы, электродтың берілуі және оның қозғалысы қолмен жүзеге 
асырылады. 

15. Механикаландырылған доғалық дәнекерлеу - балқитын 
электродтың немесе қосымша металдың берілуі немесе доға мен бұйымның 
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салыстырмалы қозғалысы механизмдердің көмегімен орындалатын 
доғалық дәнекерлеу. 

16. Автоматты доғалық дәнекерлеу - доғаның қозуы, балқитын 
электродты немесе қосымша металды беру және доғаның және бұйымның 
салыстырмалы қозғалысы адамның тікелей қатысуынсыз, оның ішінде 
берілген бағдарлама бойынша механизмдермен жүзеге асырылатын 
механикаландырылған доғалық дәнекерлеу. 

17. Көп доғалы дәнекерлеу - доғалы дәнекерлеу, онда қыздыру бір 
уақытта екіден көп доғамен жүзеге асырылады, олардың тогы бөлек 
беріледі. 

18. Көп электронды дәнекерлеу - доғалық дәнекерлеу, онда 
қыздыру бір уақытта дәнекерлеу тогының жалпы берілісі бар екіден көп 
электродпен жүзеге асырылады. 

19.Нүктелік доғалық дәнекерлеу - электродты өз осьіне 
перпендикуляр жазықтықта бөлек нүктелер түрінде жылжытпай доғалық 
дәнекерлеу. 

20. Плазмалық дәнекерлеу - балқыту арқылы дәнекерлеу, онда 
қыздыру Сығылған доғамен жүзеге асырылады. 

21. Электр қожын дәнекерлеу - балқыту арқылы дәнекерлеу, онда 
қыздыру үшін балқытылған қождан электр тогының өтуі кезінде пайда 
болатын жылу қолданылады. 

22. Катодты сәулелік дәнекерлеу - қыздыру үшін жылдамдатылған 
электрондардың энергиясы пайдаланылатын балқыту арқылы дәнекерлеу. 

23. Лазерлік дәнекерлеу - қыздыру үшін лазердің сәулелену 
энергиясы пайдаланылатын балқыту арқылы дәнекерлеу 

24.Газды дәнекерлеу - балқыту арқылы дәнекерлеу, онда қыздыру 
үшін қыздырғышпен жағылған газдар қоспасының жалын жылуы 
қолданылады. 

25.Контактілі дәнекерлеу - электр тогының өтуі кезінде 
дәнекерленетін бөліктердің түйісуінде бөлінетін жылу қолданылатын 
қысымды қолдана отырып дәнекерлеу. 

26.Түйіспелі түйіспелі дәнекерлеу - түйіспелі дәнекерлеу, онда 
дәнекерленетін бөліктердің қосылуы түйіспелі ұштардың бетінде жүреді. 

27. Нүктелі контактілі дәнекерлеу - түйіспелі дәнекерлеу, онда 
сығымдау күшін беретін электродтардың ұштары арасында дәнекерленген 
байланыс алынады. 

28. Рельефті дәнекерлеу - түйіспелі дәнекерлеу, онда дәнекерлеу 
геометриялық пішініне байланысты жекелеген учаскелерде, соның ішінде 
шығыңқы жерлерде де алынады. 
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29. Түйіспелі дәнекерлеу - түйіспелі дәнекерлеу, онда 
дәнекерленетін бөліктердің қосылуы сығу күшін беретін айналмалы диск 
электродтары арасында жүреді. 

30.Түйіспелі қосылыс - бір-біріне шеткі беттермен жанасатын екі 
элементтің дәнекерленген қосылысы. 

31. Бұрыштық байланыс - бұрышта орналасқан және олардың 
шеттерінің түйіскен жерінде дәнекерленген екі элементтің дәнекерленген 
байланысы. 

32. Қабаттасу - дәнекерленген қосылыс, онда дәнекерленген 
элементтер параллель орналасқан және бір-бірімен ішінара қабаттасады.  

33. Т-қосылымы - бір элементтің соңы бұрышпен жанасатын және 
басқа элементтің бүйір бетіне дәнекерленген дәнекерленген қосылыс. 

34. Соңғы қосылыс - дәнекерленген элементтердің бүйір беттері 
бір-біріне жақын орналасқан дәнекерленген қосылыс. 

35.Дәнекерленген құрылым - жеке бөліктерден дәнекерлеу арқылы 
жасалған металл құрылым. 

36.Дәнекерленген торап-бір-біріне іргелес элементтер 
дәнекерленген құрылымның бөлігі.  

37. Дәнекерлеу - балқытылған металдың кристалдануы немесе 
қысыммен дәнекерлеу кезінде пластикалық деформация немесе 
кристалдану мен деформацияның үйлесуі нәтижесінде пайда болған 
дәнекерлеу бөлімі. 

38. Түйіспелі тігіс - түйіспелі қосылыстың дәнекерленген тігісі. 
39. Бұрыштық тігіс - бұрыштық, қабаттасқан немесе таңбалы 

қосылыстардың дәнекерленген тігісі. 
40.Дәнекерленген нүкте - жоспарда шеңбер немесе эллипс болып 

табылатын нүктелі тігістің элементі. 
41. Дәнекерлеу ваннасы - дәнекерлеу кезінде сұйық күйде болатын 

дәнекерленетін тігіс металының бөлігі. 
42. Кратер - доға қысымының және тігіс металының көлемді 

шөгуінің әсерінен роликтің соңында пайда болатын ойық. 
43. Толтырғыш металл - балқытылған негізгі металға қосымша 

дәнекерлеу ваннасына енгізуге арналған металл. 
44. Қорытылған металл - дәнекерлеу ваннасына енгізілген немесе 

негізгі металға құйылған қайта балқытылған толтырғыш металл.  
45. Тігіс металы - балқытылған негізгі және балқытылған 

металдардан немесе тек ерітілген негізгі металдан түзілген қорытпа. 
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46. Пісіру-негізгі металдың дәнекерленген беттері, қабаттар мен 
дәнекерлеу біліктері арасындағы үздіксіз металл байланысы. 

47. Сығылған доға-бағанасы плазмалық алау шүмегімен, газ 
ағынымен немесе сыртқы электромагниттік өріспен Сығылған доға. 

48. Тікелей доға-дәнекерлеу объектісі дәнекерлеу тогының тізбегіне 
кіретін доға.  

49. Тікелей полярлық - бұл электрод доғаның қуат көзінің теріс 
полюсіне, ал дәнекерлеу объектісі оң полюске қосылатын полярлық. 

50. Кері полярлық - бұл электрод доғаның қуат көзінің оң полюсіне, 
ал дәнекерлеу объектісі теріс полюске қосылатын полярлық. 

51. Сызықтық энергия-балқыту арқылы дәнекерлеу кезінде 
дәнекерлеу ұзындығының бірлігіне жұмсалған энергия. 

52. Дәнекерлеу қондырғысы-қоректендіру көзінен, дәнекерлеу 
аппаратынан немесе дәнекерлеуге арналған машинадан және дәнекерлеу 
аппаратурасы мен бұйымының салыстырмалы жылжу механизмдерінен 
тұратын қондырғы. 

53.Доғалық дәнекерлеуге арналған автомат - доғалық 
дәнекерлеуге арналған аппарат. 

54.Доғалық дәнекерлеуге арналған жартылай автомат-
жанарғыны және жанарғыны қолмен жылжыта отырып, сым беру 
механизмін қамтитын механикаландырылған доғалық дәнекерлеуге 
арналған аппарат. 

55.Дәнекерлеу басы-дәнекерлеу сымын беруді және дәнекерлеудің 
берілген режимін сақтауды жүзеге асыратын құрылғы. 

56.Доғалық дәнекерлеуге арналған трактор-өздігінен жүретін 
арбамен доғалық дәнекерлеуге арналған тасымалды аппарат, ол оны 
бұйымның беті немесе тасымалды жол бойынша дәнекерленетін жиектер 
бойымен жылжытады. 

57. Доғалық дәнекерлеуге арналған жанарғы-доғалық аймаққа 
электр тогын электродқа және газға жеткізуді қамтамасыз ететін қорғаныс 
газында немесе өздігінен қорғайтын сыммен доғалық дәнекерлеуге 
арналған құрылғы. 

58. Доғалық дәнекерлеуге арналған электр ұстағыш-электродты 
бекітуге және оған ток жеткізуге арналған құрылғы. 

59. Газбен дәнекерлеуге арналған оттық-газдармен реттелетін 
араласатын және бағытталған дәнекерлеу жалынын жасайтын газбен 
дәнекерлеуге арналған құрылғы. 

60. Дәнекерлеуге арналған механикалық жабдық-дәнекерленетін 
бөлшектерді дәнекерлеуге ыңғайлы кеңістікте орнатуға, оларды дәнекерлеу 
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кезінде жылжытуға, сондай-ақ дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде 
дәнекерлеу жабдықтары мен дәнекерлеушілерді орналастыруға және 
жылжытуға арналған жабдық. 

61.Дәнекерлеу ротаторы-сақиналы тігістерді дәнекерлеу және 
айналу беттерін балқыту кезінде бұйымдарды айналдыруға арналған 
құрылғы. 

62. Роликті дәнекерлеу ротаторы-дәнекерленетін бұйымдардың 
айналуы жетек роликтерімен қамтамасыз етілетін дәнекерлеу ротаторы. 

63. Дәнекерлеу көмкергіші-дәнекерленетін бөліктерді орнатуға 
арналған құрылғы және дәнекерлеуге ыңғайлы жағдай. 

64. Дәнекерлеу кондукторы-дәнекерленетін бөліктерді белгілі бір 
қалыпта бір-біріне қатысты құрастыруға және бекітуге арналған құрылғы. 

65. Флюс тығырығы-ваннаның балқытылған металын флюс 
көмегімен ұстап тұратын құрылғы түріндегі астар. 

66. Дәнекерлеу сымы-балқыту кезінде балқитын электрод немесе 
толтырғыш металл ретінде пайдалануға арналған сым. 

67.Доғалық дәнекерлеуге арналған балқымайтын электрод-оны 
дәнекерлеу доғасына жеткізу үшін дәнекерлеу тогының тізбегіне 
қосылатын және дәнекерлеу кезінде ерімейтін электр өткізгіш материалдың 
бөлігі.  

68. Доғалық дәнекерлеуге арналған балқитын электрод-дәнекерлеу 
доғасына жеткізу үшін дәнекерлеу тогының тізбегіне қосылатын, 
дәнекерлеу кезінде балқитын және толтырғыш металл ретінде қызмет 
ететін металл электрод. 

69. Қапталған электрод-доғалық дәнекерлеуге арналған балқитын 
электрод, оның бетінде электрод металымен жабысқақ жабыны бар. 

70. Электродты жабу-иондануды күшейту, қоршаған ортаның 
зиянды әсерінен қорғау, дәнекерлеу ваннасын металлургиялық өңдеу үшін 
электродқа қолданылатын заттардың қоспасы. 

71. Доғалық дәнекерлеуге арналған флюс-доғаны және дәнекерлеу 
ваннасын қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайтын және ваннаны 
металлургиялық өңдеуді жүзеге асыратын дәнекерлеу флюсі. 

72. Дәнекерленген қосылыстың жарықшағы-дәнекерленген 
тігістегі және (немесе) оған іргелес аймақтардағы ажырау түріндегі 
дәнекерленген қосылыстың ақауы. 

73.Дәнекерленген тігістің шөгу қабығы-сұйық металмен қоректену 
болмаған жағдайда тігіс металының шөгуі кезінде пайда болатын қуыс 
немесе қуыс түріндегі ақау. 
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74.Дәнекерлеу уақыты келді-газбен толтырылған дөңгелек пішінді 
қуыс түрінде дәнекерлеу ақаулығы. 

75. Пісірілмеген-бұрын жасалған дәнекерлеу роликтерінің жиектері 
мен беттерінің толық еруіне байланысты дәнекерленген қосылыста ерімеу 
түріндегі ақау. 

76. Дәнекерлеу тігісінің күйіп қалуы-дәнекерлеу ваннасының 
металл бөлігінің ағып кетуі нәтижесінде пайда болған дәнекерлеу 
тігісіндегі тесік түріндегі ақау. 

77. Дәнекерлеу тігісін қожды қосу - дәнекерлеу тігісінде қожды 
шашырату түріндегі ақау.  

78. Балқыту аймағының кесіндісі-негізгі металмен дәнекерленген 
жіктің балқыту желісі бойынша ойық түріндегі ақау. 

79. Дәнекерленген қосылыста ағу-негізгі металдың немесе онымен 
балқымастан бұрын жасалған біліктің бетіне тігіс металының ағуы 
түріндегі ақау. 
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Мазмұны 
 
1 Жалпы ережелер 
2 Дәнекерлеу материалдары 
3 бөлшектерді дәнекерлеуге дайындау және құрастыру 
4 жабдық және аппаратура 
5 дәнекерлеу техникасы мен технологиясы 
6 дәнекерленген қосылыстарды бақылау 
7 Қауіпсіздік техникасы 
 
1 Жалпы ережелер 
 
1.1 Осы нұсқаулық аргон мен көмірқышқыл газының қоспасы (82% 

Аг+18% СО2) ортасында негізгі бұйымдарда, яғни фермаларда, бағандарда, 
арқалықтарда, бункерлерде, байланыстарда, айдындарда, баспалдақтарда, 
сұйыққоймаларда және басқа да металл конструкцияларында жартылай 
автоматты дәнекерлеу жұмыстарын ұйымдастыруды, ұстауды және жүргізу 
тәртібін анықтайды. 

1.2 Нұсқаулық көмірқышқыл газы мен Аг+СО2 қоспасы ортасында 
жартылай автоматты дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
дәнекерлеушілер, технологтар, шеберлер және ТББ қызметкерлері үшін 
нұсқаулық материал болып табылады.  

1.3 Көмірқышқыл газы мен газдар қоспасы ортасында жартылай 
автоматты дәнекерлеуге теориялық және практикалық оқу курсынан өткен, 
дәнекерлеу үлгілерінде сынақтан өткен және дәнекерлеуші куәлігі бар 
дәнекерлеушілер жіберіледі. 

Ескертпе: МЕМТЕХҚАДАҒАЛАУДЫҢ бақылауына жататын 
бұйымдарды дәнекерлеуге МЕМТЕХҚАДАҒАЛАУДЫҢ куәлігі бар 
дипломды дәнекерлеушілер жіберіледі. 

1.4 қорғаныш газ қоспасында дәнекерлеу процесінің 
артықшылықтары (82% Аг+18% СО2) 

- қарапайымдылық, механикаландыру мүмкіндігі; 
- жоғары өнімділік; 
- дәнекерлеу кезінде бөлінетін уыттылықтың аздығы; 
- көмірқышқыл газын дәнекерлеуге қарағанда анағұрлым тұрақты 

дәнекерлеу доғасы және дәнекерлеу процесі; 
- дәнекерлеу доғасы жанған кезде электродты металды ұсақ 

тамшылап беру есебінен сұйық металдың шағын шашырауы; 
- салқындағаннан кейін дәнекерлеу шашыратқыштарының тігіс 

аймағынан жеңіл бөлінуі; 
- дәнекерлеудің жақсы қалыптасуы: тігістерде СО2 ортасында 

дәнекерлеу кезінде жоталар (күшейту) жоқ, тігістердің беті тегіс; 
- суыған жіктің бетіндегі қождың аз мөлшері; 
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1 Жалпы ережелер 
 
1.1 Осы нұсқаулық аргон мен көмірқышқыл газының қоспасы (82% 

Аг+18% СО2) ортасында негізгі бұйымдарда, яғни фермаларда, бағандарда, 
арқалықтарда, бункерлерде, байланыстарда, айдындарда, баспалдақтарда, 
сұйыққоймаларда және басқа да металл конструкцияларында жартылай 
автоматты дәнекерлеу жұмыстарын ұйымдастыруды, ұстауды және жүргізу 
тәртібін анықтайды. 

1.2 Нұсқаулық көмірқышқыл газы мен Аг+СО2 қоспасы ортасында 
жартылай автоматты дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
дәнекерлеушілер, технологтар, шеберлер және ТББ қызметкерлері үшін 
нұсқаулық материал болып табылады.  

1.3 Көмірқышқыл газы мен газдар қоспасы ортасында жартылай 
автоматты дәнекерлеуге теориялық және практикалық оқу курсынан өткен, 
дәнекерлеу үлгілерінде сынақтан өткен және дәнекерлеуші куәлігі бар 
дәнекерлеушілер жіберіледі. 

Ескертпе: МЕМТЕХҚАДАҒАЛАУДЫҢ бақылауына жататын 
бұйымдарды дәнекерлеуге МЕМТЕХҚАДАҒАЛАУДЫҢ куәлігі бар 
дипломды дәнекерлеушілер жіберіледі. 
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- жоғары өнімділік; 
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- дәнекерлеу доғасы жанған кезде электродты металды ұсақ 

тамшылап беру есебінен сұйық металдың шағын шашырауы; 
- салқындағаннан кейін дәнекерлеу шашыратқыштарының тігіс 

аймағынан жеңіл бөлінуі; 
- дәнекерлеудің жақсы қалыптасуы: тігістерде СО2 ортасында 

дәнекерлеу кезінде жоталар (күшейту) жоқ, тігістердің беті тегіс; 
- суыған жіктің бетіндегі қождың аз мөлшері; 

  
 

- дәнекерлеудің жоғары механикалық қасиеттері (соққы тұтқырлығы, 
аққыштығы). 

1.5 аргонды қолданудың кемшілігі көмірқышқыл газымен 
салыстырғанда жоғары шығындар болып табылады. 

 
2 Дәнекерлеу материалдары 
 
2.1 Қорғау ортасы ретінде жартылай автоматты дәнекерлеу кезінде 

үш маркалы көміртегінің қостотығы қолданылады: дәнекерлеу, тамақ, 
техникалық МЕМСТ 8050-85 бойынша көміртегі қостотығының салмақтық 
үлесі 98,5% - дан төмен емес. 

2.2 Көміртегінің қостотығы орталықтандырылған жүйе бойынша 
дәнекерлеу бекеттеріне түседі немесе цжу-6 баллондарында немесе көлік 
цистерналарында зауытқа жеткізіледі. 

Әрбір баллонға мынадай белгілерден тұратын таңба қойылуы тиіс: 
- өнімнің атауы және маркасы; 
- өндірушінің күні; 
- кг көміртегі қос тотығының мөлшері; 
- МЕМСТ 8050-85 бойынша белгілеу; 
- "Баллон қатты соққыларға, соққыларға және күн сәулесінен және 

басқа да жылу көздерінен қызуға ұшырамауы тиіс"деген ескерту жазуы. 
2.3 Қорғаныс газдарының қоспасында дәнекерлеу кезінде негізгі 

компонент сұйық аргон немесе газ тәрізді МЕМСТ 10157-79 (82% Аг, 
қалған газ – 18% СО2) қолданылады. газдарды араластыру үшін УГС-1 
бекеттік (баллондық) араластырғыштары және УГС-1 араластырғыштары 
пайдаланылады. 

Аргон сұйық АГУ-2м қондырғысындағы тасымалдау ыдысына 
жеткізіледі. Сұйық аргонды сақтау және газдандыру үшін 4300 кг сұйық 
аргонға сыйымдылығы 3 м3 суық криогенді ГХК-3/1,6-200 М 
газдандырғыш қолданылады. Өнімділігі - 200 м3 / сағ. Жұмыс қысымы 16 
кгс/см2 дейін. 

2.4 Көмірқышқыл газы мен Аг+СО2 қоспасының ортасында 
дәнекерлеу кезінде кремний мен марганецтің көп мөлшері бар электрод 
сымы қолданылады, олар дәнекерлеу кезінде пайда болған оксидтерді 
азайтады және тігістің бетінде пайда болатын қождардың пайда болуына 
байланысты тігіс металынан оттегін шығарады (MnO, ЅіО2).  

2.5 Сым МЕМСТ 2246-70 бойынша жеткізіледі. Сымның беті таза 
және тегіс, жарықсыз, қатпарланбаған, күн батқан, жарықшақтар, забойлар, 
тот, майсыз болуы тиіс. 

2.6 Сым құрғақ, жабық бөлмеде сақталуы керек. 
2.7 Өндіріске жіберер алдында сым сапа сертификаты болмаған кезде 

МЕМСТ 2246-70 бойынша оның химиялық құрамының сәйкестігін 
тексереді. 
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3 Бөлшектерді дәнекерлеуге дайындау және құрастыру 
 
3.1 Дәнекерлеу алдында бөлшектерді тоттан, масштабтан, майдан, 

кірден механикалық түрде тазалаңыз. 
3.2 Дәнекерленетін дайындамалардың жиектерін дайындаудың 

құрылымдық элементтері (тігісті кесу бұрышы, Саңылау, күңгірттеу) 
металдың қалыңдығына, қосылу түріне байланысты және МЕМСТ 14771-
76 реттеледі. 

3.3 Жиектерді өңдеу және конструкцияларды құрастыру ҚР ҚНжЕ 
талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс 5.04-18-2002 

3.4 Жиектерді дәнекерлеуге дайындау механикалық өңдеудің кез-
келген әдісімен, сондай-ақ газ, газ-электр, плазмалық немесе ауа доғалы 
кесу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Кесуден кейін жиектің беті қождан 
тазартылуы және тегіс болмауы тиіс. 

3.5 Дәнекерлеуге арналған бөлшектер мен тораптарды құрастыруды 
құрастырудың қажетті дәлдігін қамтамасыз ететін және қосылыстардың ең 
көп санының төменгі жағдайында дәнекерлеу мүмкіндігін көздейтін 
арнайы құрастыру - дәнекерлеу кондукторлары мен құрылғыларында 
жүргізу ұсынылады. 

3.6 Құрастыру құрылғылары болмаған жағдайда, құрастыру 
дәнекерлеу тігістері орналасқан жерлерде орналасуы керек бекіту тігістерін 
салу арқылы жүзеге асырылады. Ілгектердің қимасының өлшемдері 
жобалық қиманың тігістерін салу кезінде оларды қамтамасыз ету үшін ең 
аз қажет болуы керек. С 52/40 дейінгі кластағы болаттан жасалған 
конструкциялардағы ұстағыштардың ұзындығы 50 мм - ден кем болмауы, 
ал С 60/45 сыныбындағы болаттан жасалған конструкцияларда дәнекерлеу 
қосылысының жік катетінің жартысынан аспайтын ұстағыш тігісінің катеті 
кезінде тиісінше 100 мм-ден кем болмауы тиіс. Бірінші жағдайда 
шұңқырлар арасындағы қашықтық 500 мм-ден аспайды. Екіншісінде-400 
мм артық емес. Бекіту тігістері қождан тазартылып, көрінетін тесіктер мен 
жарықтар болмауы керек.   

3.7 Шығару, сондай-ақ технологиялық планкалар мен орамалдар 
газбен кесу арқылы алынып, кейіннен дәнекерлеу орындарын 
(қармауыштарды) 14а63-Н35-39бу 2 класс, 230Х6 МЕМСТ 21963-82 
тегістеуішпен абразивтік шеңберлермен тазалауы тиіс. 

 

4 Жабдық және аппаратура 
 
4.1 Жартылай автоматты дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу бекетінің 

жиынтығына мыналар кіруі тиіс: 
- дәнекерлеу доғасының қуат көзі; 
- басқару шкафы; 
- беретін механизм; 
- газэлектрлі жанарғы; 
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4 Жабдық және аппаратура 
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- газ жылытқышы; 
- көмір қышқыл газы мен аргоны бар баллон немесе аралас газдарды 

орталықтан беру; 
- манометрлер; 
- баллондардан дәнекерлеу кезіндегі газ редукторлары. 
4.2 Дәнекерлеу тогының көздері ретінде ВДУ-506 У3, ВДУ-506С, 

ВС-600С және ВС-730С дәнекерлеу түзеткіштері қолданылады 
4.3 Беру механизмі электродты сымның біркелкі берілуін қамтамасыз 

етуі керек, ол оттықтың ұшының қатты тозуына және дәнекерлеу 
құбыршегінің спиралінің бітелуіне әкеледі. 

4.4 Дәнекерлеу оттығы (ұстағыш) ең аз массаға ие болуы керек және 
жұмыс кезінде ыңғайлы болуы керек. Жанарғының Корпусы мен шүмегі 
ток өткізгіш бөліктерден электрлік оқшауланған болуы тиіс. Тозатын 
бөліктерді (ұштықтар, шүмектер) тез ауыстыру мүмкіндігі қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

4.5 Барлық кабельдер мен құбыршектер қажетті мөлшерде болуы 
және қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз ететін икемділікке ие болуы 
тиіс. 

4.6 Электрод сымын жеткізуге арналған спиральдар ағымдағы 
жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде оңай ауыстырылуы тиіс. 

 
№1 кесте көмірқышқыл газында дәнекерлеуге арналған 

дәнекерлеу түзеткіштерінің техникалық сипаттамасы 
 

№ Параметрлері ВДУ-506 ЖС-600 С ЖС-730 С 
1 Бастапқы 

кернеу, В 
 380 380 380 

2 Тұтынылатын 
қуат, кВА 

40 32 32 

3 Номиналды 
жұмыс кернеуі, 
В 

46/50 60 60 

4 Бос жүріс 
кернеуі, В 

72-80 20-40 20-40 

5 Номиналды 
дәнекерлеу 
тогы, А 

500 600 730 

6 ҚТК 0,79 0,7 0,7 
7 Габариттері, 

мм 
820х620х1100 1000х865х1510 1000х865х1510 

8 Салмағы, кг 300 450 450 
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№2 кесте көмірқышқыл газы ортасында және газдар қоспасында 
дәнекерлеуге арналған жартылай автоматтардың техникалық сипаттамасы 

 
Марка
сы 

Қысқаша 
сипаттамас
ы  

Дәнеке
рлеу 
тогы 

Электро
дтың 
диаметрі
, мм 

Сымды 
беру 
жылдамды
ғы, м / сағ 

Желі 
кернеуі
, В 

Габаритті
к 
өлшемде
рі, мм 

ПДГО
-508С 

Әмбебап 
құбыршект
і жартылай 
автомат 

500 1,2-2,0 120-1100 380  

 
ШРШ-
508 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Әмбебап 
құбыршект
і жартылай 
автомат 

 
500 

 
1,2-2,0 

 
108-932 

 
380 

К. М. 
445х316х
370 
Ш. ұ. 
500х300х
240 

 
5 Дәнекерлеу технологиясы 
 
5.1 Көмірқышқыл газы мен Аг+СО2 газ қоспасы ортасында жартылай 

автоматты дәнекерлеу төмен, орташа көміртекті және қоспаланған 
болаттарды дәнекерлеу үшін қолданылады. 

5.2 болаттардың дәнекерленуі көміртектің баламалы құрамы 
бойынша анықталады:   

 

 
 

мұндағы c, Mn, Ni, Cr, Mo, болаттың V пайызы сәйкесінше: көміртегі, 
марганец, никель, хром, молибден және ванадий. 

Болаттың дәнекерленуі бойынша олар 4 топқа бөлінеді (қараңыз . таб 
№5). 

5.3 Сызба негізінде әзірленген дәнекерлеудің технологиялық процесі, 
сондай-ақ қолданылатын дәнекерлеу әдістері мен Дәнекерлеу 
материалдары дәнекерлеу қосылыстары сапасының сызба талаптарына 
немесе бұйымның (конструкцияның) техникалық шарттарына сәйкестігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

5.4 Дәнекерлеу жабдығы паспорт деректеріне сәйкес келуі, 
дәнекерлеудің талап етілетін режимдерін белгілеуді, сақтауды және 
бақылауды және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Бақылау-өлшеу 
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Ш. ұ. 
500х300х
240 
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5.2 болаттардың дәнекерленуі көміртектің баламалы құрамы 
бойынша анықталады:   

 

 
 

мұндағы c, Mn, Ni, Cr, Mo, болаттың V пайызы сәйкесінше: көміртегі, 
марганец, никель, хром, молибден және ванадий. 

Болаттың дәнекерленуі бойынша олар 4 топқа бөлінеді (қараңыз . таб 
№5). 

5.3 Сызба негізінде әзірленген дәнекерлеудің технологиялық процесі, 
сондай-ақ қолданылатын дәнекерлеу әдістері мен Дәнекерлеу 
материалдары дәнекерлеу қосылыстары сапасының сызба талаптарына 
немесе бұйымның (конструкцияның) техникалық шарттарына сәйкестігін 
қамтамасыз етуі тиіс. 

5.4 Дәнекерлеу жабдығы паспорт деректеріне сәйкес келуі, 
дәнекерлеудің талап етілетін режимдерін белгілеуді, сақтауды және 
бақылауды және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Бақылау-өлшеу 

  
 

және реттеуші аспаптармен және қорғау құрылғыларымен 
жарақтандырылуы тиіс. 

5.5 Дәнекерлеу жабық және әдетте жылытылатын бөлмеде жүргізілуі 
керек. С>0,25% болатты дәнекерлеу кезінде бөлмедегі температура +5°C-
тан төмен болмауы керек. Дәнекерлеу тігістің төменгі күйінде жасалуы 
керек, онда дәнекерленген бөліктің бетінің бұрышы 0° - тан 60° - қа дейін 
өзгеруі мүмкін. 

5.6 Көмірқышқыл газы мен газдар қоспасындағы дәнекерлеу 
режимінің негізгі параметрлері: 

- Ток тегі және полярлығы; 
- электрод сымының диаметрі; 
- дәнекерлеу тогы; 
 - доғадағы кернеу; 
- электрод сымының берілу жылдамдығы; 
- дәнекерлеу жылдамдығы 
- газ шығыны; 
- өнімге қатысты қыздырғыштың жағдайы; 
- қорғаныс газының құрамы (Аг+СО2). 
5.7 Көмірқышқыл газында дәнекерлеу кезінде доғаның тұрақты 

жануы тұрақты токты қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Тікелей полярлықтың тұрақты тоғымен дәнекерлеу процесі доғаның 

аз тұрақтылығымен, тігіс металында тері тесігін қалыптастыруға 
бейімділігімен, негізгі металдың аз балқуымен және дәнекерлеудің жоғары 
өнімділігімен сипатталады. Ол әр түрлі төсеу жұмыстары үшін 
қолданылады. 

Көптеген жағдайларда дәнекерлеу кері полярлықтың тұрақты 
тогымен жүзеге асырылады. 
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№3 кесте 
 
 
Дәнекерлеу 
тобы 

Болат маркасы  
Ұсынымдар Көміртекті  

МЕМСТ 
380-94 
МемСТ 
1050-88 
МЕМСТ 
1435-90 

Қоспаланған 
МЕМСТ 
27772-88 
МЕМСТ 
4543-71 
МЕМСТ 
5950-73 
МЕМСТ 
19281-89 

Жоғары 
қоспаланған 
МЕМСТ 
5632-72 
МЕМСТ 
7419-90 
МЕМСТ 
19265-73 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Жақсы 

 
 
Ст1, Ст2, 
Ст3, Ст4, 
08, 10, 15, 
20, 25 

15Г, 20Г, 
15Х, 15Х, 
20Х, 15ХМ, 
20ХГСН, 
10ХСНД, 
15ХСНД, 
16Г2АФ, 
09Г2С, 
10Г2АД 

 
 
08Х20Н140
2, 
20Х23Н18, 
08Х18Н10, 
12Х18Н9Т, 
15Х5 

Сек. алдын 
ала және 
ілеспелі 
жылытусыз 
және 
дәнекерлеуден 
кейін 
термоөңдеусіз 
0,25% артық 
емес пісіру 

 
 
 
Қанағаттана
рлық 

 
 
 
5, 30, 35-
баптар 

12Х2, 
12ХНЗН, 
20ХНЗ, 
20ХМ, 
20ХГСА, 
30Х, 30ХМ, 
25ХГСА 

 
 
 
30Х13, 
12Х17, 
25Х13Н2 

Сек.= 0,25-
0,35 
дәнекерлеуді 
қоршаған 
ауаның 
температурас
ы +5°C-тан 
төмен емес 
кезде жүргізу 
керек 

 
 
 
 
 
Шектелген 

 
 
 
 
 
6, 40, 45-
баптар 

 
 
 
35Г, 40Г, 
45Г, 40Г2, 
35Х, 45Х, 
10ХМФА, 
30ХГС, 
30ХМ, 
30ХГСА, 
20Х2НЧА, 

 
 
 
 
      
17Х18Н9, 
12Х23Н18, 
36Х18 

Сек.= 0,35-
0,45 қоршаған 
ауаның 
температурас
ы +5°C-тан 
төмен емес 
кезде 
дәнекерлеуді 
жүргізу, 
сызбалардың 
талаптарына 
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7419-90 
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1 2 3 4 5 
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кейін 
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Қанағаттана
рлық 

 
 
 
5, 30, 35-
баптар 

12Х2, 
12ХНЗН, 
20ХНЗ, 
20ХМ, 
20ХГСА, 
30Х, 30ХМ, 
25ХГСА 

 
 
 
30Х13, 
12Х17, 
25Х13Н2 

Сек.= 0,25-
0,35 
дәнекерлеуді 
қоршаған 
ауаның 
температурас
ы +5°C-тан 
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6, 40, 45-
баптар 
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35Х, 45Х, 
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30ХГС, 
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17Х18Н9, 
12Х23Н18, 
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Сек.= 0,35-
0,45 қоршаған 
ауаның 
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ы +5°C-тан 
төмен емес 
кезде 
дәнекерлеуді 
жүргізу, 
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талаптарына 

  
 

18Х2НЧМА
ИХ 

сәйкес алдын 
ала 
термоөңдеуді 
жүргізу 

 
 
 
Жаман 

 
 
50, 65, 70, 
75, 80, 85, 
У7, У8, У9, 
У10, У12 

 
 
50Г, 50Г2, 
50Х, 50ХН, 
45ХН3МФА
ХГ, 6ХС, 
7Х3 

 
 
40Х10С2Н1
0Х13, 
05х13, Р18, 
5ХНВ, 
5ХН7 

Сек.>0,45 
жарықтардың 
пайда 
болуына 
бейім. Алдын 
ала қыздыру 
және кейіннен 
термоөңдеу 
міндетті 

 
5.8 Төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттарды дәнекерлеу 

кезінде токтың доғаның кернеуіне және электродтың дәнекерлеу сымының 
диаметріне тәуелділігі кестеде келтірілген.№4. 

 
№ 4 кесте дәнекерлеу режимдерінің параметрлеріне тәуелділік 

 
Электродты 
сым 
диаметрі,  
мм 

Электродтың ұсынылатын 
ұшуы (яғни ток өткізгіш 
нүктесінен ст. сымның 
ұшына дейінгі қашықтық), 
мм 

Ток, А Кернеуі, 
В 

0,6 7-10 30-100 18-20 
0,8 7-10 60-150 18-22 
1,0 8-15 80-180 18-24 
1,2 8-15 90-220 18-28 
1,4 8-15 110-300 18-30 
1,6 15-25 120-400 18-32 
2,0 15-25 200-500 22-34 

 
5.9 Доғалық кернеу дәнекерлеу режимінің маңызды параметрі болып 

табылады. Доғаның кернеуінің жоғарылауымен металдың шашырауы 
артады, қоспалаушы элементтердің көміртегі тотығы жоғарылайды 
(тігістің механикалық қасиеттері нашарлайды), дәнекерлеу аймағына ауа 
түсу мүмкіндігі артады, тігіс металының қалыптасуы нашарлайды. Ең аз 
шашырау доғаның төмен кернеуінде байқалады (қысқа доғада). 

5.10 Электрод сымының берілу жылдамдығы дәнекерлеу тогының 
күшіне, доғаның кернеуіне, электродтың диаметрі мен материалына, 
сондай-ақ электродтың оттықтың ұшынан шығуына байланысты. Бұл 
бағынышты шама, яғни берілген ток пен доғаның кернеуі доғаның тұрақты 
жануын қамтамасыз ететін етіп таңдалады. 
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5.11 Газдың оңтайлы шығыны қыздырғыштың конструкциясына, 
оның дәнекерленген бөліктерге қатысты орналасуына және қосылыстардың 
түріне байланысты. Әр түрлі режимдерде дәнекерлеу кезінде газ шығыны 
20-30 л/мин құрайды (қажет болған жағдайда ротаметрмен өлшенеді). 

5.12 Көмірқышқыл газы мен газ қоспасын дәнекерлеу барлық 
кеңістіктік позицияларда жасалуы мүмкін. 

5.13 Балқытылған металды азот пен ауадан сенімді қорғау дәнекерлеу 
алауының саптамасының өнімнен белгілі бір қашықтықта қамтамасыз 
етіледі. Ø0,8-1,4 мм сыммен дәнекерлеу кезінде бұл қашықтық 6-15 мм, ал 
Ø1,6-2,0 мм сыммен дәнекерлеу кезінде – 14-25 ММ. 

5.14 Жапсарлы қосылыстарды дәнекерлеу кезіндегі газ шығыны 
таңбалы дәнекерлеуге қарағанда біршама көп. Бұрыштық қиманың сыртқы 
тігістері ішкі тігістермен салыстырғанда көп мөлшерде газ беруді қажет 
етеді. 

5.15 Дәнекерлеу алдында құбыршектерді 5-10 сек қосып, қорғау 
газымен үрлеу қажет. Редуктор бойынша газ қысымын 0,1-0,3 кгс/см2 
орнату керек. 

5.16 Дәнекерлеу кезінде қыздырғыштың орналасуы қосылыстың 
түріне және кеңістіктегі тігістің орналасуына байланысты. 

Жапсарлы қосылыстарды дәнекерлеу жүзеге асырылады: 
а) алға қарай бұрыш (электрод дәнекерлеу бағытына қарама-қарсы 

бағытта тігінен 15°-30° бұрышпен қисайған). Бұл әдіспен балқыту тереңдігі 
аз, тігістің ені артады, әдіс ыңғайлы – дәнекерлеу ваннасы айқын көрінеді. 
Жартылай автоматты дәнекерлеу үшін жұқа металды қолдану әдісі (1-2 
мм). Бұрыш шамамен, көзбен анықталады. 

б) Кері бұрыш. Үлкен балқыту тереңдігі және тігістің ені аз. Ол 
қалыңдығы 2 мм-ден асатын металды дәнекерлеу үшін қолданылады. 
Электродтың қозғалысы цикл тәрізді немесе спираль тәрізді, тамырды 
дәнекерлеу кезінде – өзара. 

5.17 Қалыңдығы 5 мм-ге дейінгі бөліктердің бұрыштық және таңбалы 
қосылыстарының тік тігістері жоғарыдан төменге, ал қалыңдығы 5 мм-ден 
жоғары төменнен жоғары дәнекерленген. Дәнекерлеу алға бұрышпен 
жасалады. Электродтың көлбеу бұрышы 40°-45° (бұрыштың шамасы 
көзбен анықталады). 

5.18 Бұрыштық тігістер электродтың тік қабырғадан ілмек тәрізді 
қозғалысымен дәнекерленген, ал қыздырғыштың бұрышы 30°-45°, ал тігіс 
бойымен тігінен 10°-15° бұрышпен алдыңғы немесе артқа. 

5.19 Дәнекерлеу кезінде қыздырғыш бір жерде қалмауы керек, 
дәнекерлеу үзіліссіз жүргізілуі керек. Сақина тігісі 15-30 мм-ге жабылады. 

5.20 Құрамында хром, никель, ванадий, молибден мөлшері жоғары 
жоғары қоспаланған болаттарды дәнекерлеу үшін жік металының және 
негізгі металдың құрамының біркелкілігін қамтамасыз ету үшін 
қоспалаушы элементтердің жануын ескере отырып, сымды таңдау қажет.   



295
  
 

5.11 Газдың оңтайлы шығыны қыздырғыштың конструкциясына, 
оның дәнекерленген бөліктерге қатысты орналасуына және қосылыстардың 
түріне байланысты. Әр түрлі режимдерде дәнекерлеу кезінде газ шығыны 
20-30 л/мин құрайды (қажет болған жағдайда ротаметрмен өлшенеді). 

5.12 Көмірқышқыл газы мен газ қоспасын дәнекерлеу барлық 
кеңістіктік позицияларда жасалуы мүмкін. 

5.13 Балқытылған металды азот пен ауадан сенімді қорғау дәнекерлеу 
алауының саптамасының өнімнен белгілі бір қашықтықта қамтамасыз 
етіледі. Ø0,8-1,4 мм сыммен дәнекерлеу кезінде бұл қашықтық 6-15 мм, ал 
Ø1,6-2,0 мм сыммен дәнекерлеу кезінде – 14-25 ММ. 

5.14 Жапсарлы қосылыстарды дәнекерлеу кезіндегі газ шығыны 
таңбалы дәнекерлеуге қарағанда біршама көп. Бұрыштық қиманың сыртқы 
тігістері ішкі тігістермен салыстырғанда көп мөлшерде газ беруді қажет 
етеді. 

5.15 Дәнекерлеу алдында құбыршектерді 5-10 сек қосып, қорғау 
газымен үрлеу қажет. Редуктор бойынша газ қысымын 0,1-0,3 кгс/см2 
орнату керек. 

5.16 Дәнекерлеу кезінде қыздырғыштың орналасуы қосылыстың 
түріне және кеңістіктегі тігістің орналасуына байланысты. 

Жапсарлы қосылыстарды дәнекерлеу жүзеге асырылады: 
а) алға қарай бұрыш (электрод дәнекерлеу бағытына қарама-қарсы 

бағытта тігінен 15°-30° бұрышпен қисайған). Бұл әдіспен балқыту тереңдігі 
аз, тігістің ені артады, әдіс ыңғайлы – дәнекерлеу ваннасы айқын көрінеді. 
Жартылай автоматты дәнекерлеу үшін жұқа металды қолдану әдісі (1-2 
мм). Бұрыш шамамен, көзбен анықталады. 

б) Кері бұрыш. Үлкен балқыту тереңдігі және тігістің ені аз. Ол 
қалыңдығы 2 мм-ден асатын металды дәнекерлеу үшін қолданылады. 
Электродтың қозғалысы цикл тәрізді немесе спираль тәрізді, тамырды 
дәнекерлеу кезінде – өзара. 

5.17 Қалыңдығы 5 мм-ге дейінгі бөліктердің бұрыштық және таңбалы 
қосылыстарының тік тігістері жоғарыдан төменге, ал қалыңдығы 5 мм-ден 
жоғары төменнен жоғары дәнекерленген. Дәнекерлеу алға бұрышпен 
жасалады. Электродтың көлбеу бұрышы 40°-45° (бұрыштың шамасы 
көзбен анықталады). 

5.18 Бұрыштық тігістер электродтың тік қабырғадан ілмек тәрізді 
қозғалысымен дәнекерленген, ал қыздырғыштың бұрышы 30°-45°, ал тігіс 
бойымен тігінен 10°-15° бұрышпен алдыңғы немесе артқа. 

5.19 Дәнекерлеу кезінде қыздырғыш бір жерде қалмауы керек, 
дәнекерлеу үзіліссіз жүргізілуі керек. Сақина тігісі 15-30 мм-ге жабылады. 

5.20 Құрамында хром, никель, ванадий, молибден мөлшері жоғары 
жоғары қоспаланған болаттарды дәнекерлеу үшін жік металының және 
негізгі металдың құрамының біркелкілігін қамтамасыз ету үшін 
қоспалаушы элементтердің жануын ескере отырып, сымды таңдау қажет.   

  
 

5.21 төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттар үшін, сондай 
– ақ құрылымдық орта және жоғары көміртекті, қоспаланғанболаттар үшін 
шамамен дәнекерлеу режимдері кестеде келтірілген. №№ 5,6,7. 

Минус 70°C температурада дәнекерленген қосылыстың қажетті 
соққы тұтқырлығын қамтамасыз ететін 16г2аф маркалы болаттан жасалған 
қалыңдығы 12-50 мм болатын түйіспелі қосылыстарды үздіксіз және ұнтақ 
сыммен дәнекерлеудің болжамды режимдері кестеде келтірілген. №8. 
Жиектерін бөлумен дәнекерленген қосылыстың көп қабатты тігісіндегі 
әрбір өту жолының дәнекерлеу жылдамдығын Білікше қимасының биіктігі 
6 мм кем болмайтындай етіп таңдау керек. 

Қалыңдығы 25 мм-ден асатын 16г2аф маркалы болаттан жасалған 
түйіспелі қосылыстың түбір тігісін 120-160°C температураға дейін алдын 
ала қыздырып дәнекерлеу керек. 

Білікше қимасының биіктігі ШС-2 шаблондарымен бақыланады. 
16г2аф-в маркалы болаттан жасалған дәнекерленген қосылыстардың 
бұрыштық тігістерін дәнекерлеудің болжамды режимдері.№9. 

5.22 Қоспаланған болаттарды дәнекерлеу кезінде дәнекерленген 
түйіннің қаттылығының жоғарылауы, сондай-ақ басқа да қолайсыз 
факторлар (болаттағы қоспалаушы элементтердің көп болуы, ауа 
ылғалдылығының жоғарылауы және т.б.) дәнекерленген қосылыста 
жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда жарықтың пайда 
болуының алдын алуға бағытталған келесі қосымша шараларды қабылдау 
қажет: 

- дәнекерленетін элементтердің жиектерін 120-160°C температураға 
дейін алдын ала қыздыруды жүргізу; 

- келесі қабатты қолданар алдында көп қабатты тігістің алдыңғы 
қабатын 100°C-тан төмен температураға дейін суытып алмаңыз.  
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№8 кесте көмірқышқыл газында жартылай автоматты дәнекерлеудің 
және 16г2аф маркалы болаттан жасалған түйіспелі қосылыстар газдарының 
қоспасының шамамен алынған режимдері 
 
Жиектерді 
дайындау және 
дәнекерлеу 
тәртібі МЕМСТ 
14771-76 
бойынша 

Электро
дтың 
диаметрі 

Бірінші өту Екінші және одан 
кейінгі жолдар 

Дәнеке
рлеу 
тогы, А 

Доғаның 
кернеуі, 
В 

Дәнекер
леу 
тогы, А 

Доғаның 
кернеуі, В 

С9 түрі 
V-тәрізді 
жиектерді кесу, 
бір жағынан 
дәнекерлеу 

1,4 
 180-200 24-26 310-330 24-26 

1,6 260-280 26-28 370-390 28-30 

С25 түрі 
Х-тәрізді 
жиектерді кесу. 
Екі жағынан 
дәнекерлеу 

2,0 
 280-300 28-32 400-430 32-34 

2,2* 280-320 26-28 400-430 32-34 

 
* Ұнтақты сым 
 
№9 кесте көмірқышқыл газында жартылай автоматты дәнекерлеудің 

және 16г2аф маркалы болаттан жасалған бұрыштық жіктер газдарының 
қоспасының шамамен алынған режимдері 
 

Аяқ тігісі, 
мм 

Электродтың 
диаметрі, мм 

Дәнекерлеу режимдері 
Дәнекерлеу тогы, 

А Доғаның кернеуі, В 

4 1,4 300-320 24-26 
6 1,6 320-360 28-30 
6 2,0 380-440 32-34 

4-6 2,2* 280-320 26-28 
8 және одан 

көп* 
1,6-2,0 400-450 32-34 

2,2* 400-430 32-34 
 

* өту саны тігіс аяғымен анықталады 
** ұнтақты сым 
 
5.25 Жапсарлы қосылыстардың тігістерін екі жақты дәнекерлеу 

кезінде, сондай-ақ кесілген жиектері бар бұрыштық және таңбалы 
қосылыстар арқылы балқыту арқылы, артқы жағынан тігісті жасамас 
бұрын, тігіс түбірін таза ақаусыз металға дейін тазарту қажет. 
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№8 кесте көмірқышқыл газында жартылай автоматты дәнекерлеудің 
және 16г2аф маркалы болаттан жасалған түйіспелі қосылыстар газдарының 
қоспасының шамамен алынған режимдері 
 
Жиектерді 
дайындау және 
дәнекерлеу 
тәртібі МЕМСТ 
14771-76 
бойынша 

Электро
дтың 
диаметрі 

Бірінші өту Екінші және одан 
кейінгі жолдар 

Дәнеке
рлеу 
тогы, А 

Доғаның 
кернеуі, 
В 

Дәнекер
леу 
тогы, А 

Доғаның 
кернеуі, В 

С9 түрі 
V-тәрізді 
жиектерді кесу, 
бір жағынан 
дәнекерлеу 

1,4 
 180-200 24-26 310-330 24-26 

1,6 260-280 26-28 370-390 28-30 

С25 түрі 
Х-тәрізді 
жиектерді кесу. 
Екі жағынан 
дәнекерлеу 

2,0 
 280-300 28-32 400-430 32-34 

2,2* 280-320 26-28 400-430 32-34 

 
* Ұнтақты сым 
 
№9 кесте көмірқышқыл газында жартылай автоматты дәнекерлеудің 

және 16г2аф маркалы болаттан жасалған бұрыштық жіктер газдарының 
қоспасының шамамен алынған режимдері 
 

Аяқ тігісі, 
мм 

Электродтың 
диаметрі, мм 

Дәнекерлеу режимдері 
Дәнекерлеу тогы, 

А Доғаның кернеуі, В 

4 1,4 300-320 24-26 
6 1,6 320-360 28-30 
6 2,0 380-440 32-34 

4-6 2,2* 280-320 26-28 
8 және одан 

көп* 
1,6-2,0 400-450 32-34 

2,2* 400-430 32-34 
 

* өту саны тігіс аяғымен анықталады 
** ұнтақты сым 
 
5.25 Жапсарлы қосылыстардың тігістерін екі жақты дәнекерлеу 

кезінде, сондай-ақ кесілген жиектері бар бұрыштық және таңбалы 
қосылыстар арқылы балқыту арқылы, артқы жағынан тігісті жасамас 
бұрын, тігіс түбірін таза ақаусыз металға дейін тазарту қажет. 

  
 

5.26 Кестеде көрсетілгеннен төмен болат температуралары кезінде 
52/40 дейін қоса алғанда кластағы болаттан жасалған конструкцияларды 
дәнекерлеу. № 10, дәнекерлеу аймағында болатты алдын-ала қыздырып, 
қосылыстың әр жағынан ені 100 мм болатын 120°-160°C дейін қыздыру 
керек. 

5.27 С 60/45 класты болаттан жасалған конструкцияларды дәнекерлеу 
болаттың қалыңдығы 16 мм-ден 25 мм-ге дейін 0°С төмен емес 
температурада жүргізілуі тиіс. 

Төменгі температурада аталған қалыңдықтағы болатты дәнекерлеу 
120°-160°С температураға дейін алдын ала қыздыра отырып жүргізілуі тиіс. 

Болаттың қалыңдығы 25 мм-ден жоғары болған кезде алдын ала 
жылыту қоршаған ортаның температурасына қарамастан барлық 
жағдайларда жүргізілуі тиіс. 

 
5.28 Арқалықтар дәнекерлеу ерекшеліктері: 
- дәнекерленген арқалықтардың белдік тігістері, сондай-ақ 

арқалықтың негізгі қимасына қосалқы элементтерді (қаттылық қырлары 
және т.б.) қосатын тігістер бірінші болып орындалуы тиіс. 

 

№ 10 кесте Дәнекерлеу кезінде болаттың ең төменгі рұқсат 
етілген температурасы 
 
 
 
 
Болаттың 
қалыңдығы, 
мм 

Минималды рұқсат етілген t ° Болат, °С 
Көміртекті 52/40 қоса алғанда 

классқа дейін төмен 
қоспаланған 

Конструкциялардағы дәнекерленген қосылыстардың 
тігістері 
торлы Жапырақты 

көлемді және 
тұтас 

торлы Жапырақты көлемді 
және тұтас 

16-ға дейін 
(қоса алғанда) 

-30 -30 -20 -20 

16-дан 
жоғары 30-ға 
дейін 

-30 -20 -10 0 

30-дан 
жоғары 40-қа 
дейін 

-10 -10 0 +5 

40-тан 
жоғары 

0 0 +5 +10 
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Кран астындағы арқалықтар мен динамикалық жүктемелерді тікелей 
қабылдайтын жұмыс алаңдарының арқалықтарындағы жоғарғы белдік 
тігістері қабырғаның бүкіл ұзындығына пісірумен орындалуы тиіс; 

- дәнекерленген арқалықтарда екі жақты дәнекерлеуді қолдана 
отырып, белдік табақтары мен қабырғаларының зауыттық буындары. 

5.29 баған дәнекерлеу ерекшеліктері: 
- колонналардың зауыттық түйіспелерін толық пісірумен 

дәнекерленген тік түйіспен орындау керек. 
5.30 табақ конструкцияларын (айналу қабықтарын) дәнекерлеу 

ерекшеліктері): 
- тігістердің барлық түйіспелерін орындау екі жақты дәнекерлеу 

арқылы немесе бір жақты дәнекерлеу арқылы, осы тығыздық талап етілетін 
конструкциялардың түйіспелерінің тығыздығын қамтамасыз ете отырып, 
төсемдердегі тігістермен тамырды дәнекерлеу арқылы қамтамасыз етілуі 
керек. 

5.31 Жол берілмейтін ақауларды тудыратын дәнекерлеу 
деформацияларын төмендету және конструкцияларды дайындау кезінде 
деформацияны жою бойынша іс-шаралар көрсетілген іс-шаралар бойынша 
технологиялық нұсқаулықта сипатталған. 

Деформацияға қарсы күрес шаралары мен әдістерін таңдау 
дәнекерлеудің әр нақты жағдайында жүргізілуі керек. Технологтар мен 
шеберлердің қосымша нұсқауларынан басқа, дәнекерлеу тәртібі әр 
дәнекерлеушіні жеке анықтап, сақтауы керек, ол үшін ол жауап береді. 

 

6 Дәнекерленген қосылыстарды бақылау 
6.1 Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылауды зауыттық ТББ 

сызбалар, МЕМСТ 3242-79 және ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес жүргізеді 
5.04-18-2002 

6.2 Дәнекерленген қосылыстарды бақылау: 
6.2.1 Сыртқы қараумен; 
6.2.2 Тігістерді өлшеу; 
6.2.3 Дәнекерлеу режимінің сақталуын тексеру; 
6.2.4 Қосылыстардың герметикалығын тексеру (керосин сынамасы, 

ультрадыбыстық әдіс); 
6.2.5 Қосылыстардың механикалық қасиеттерін анықтау (статикалық 

созылуға, статикалық иілуге сынау); 
6.2.6 Материалдарды (металды, дәнекерлеу сымын, электродтарды) 

кіріс бақылаумен); 
6.3 Дәнекерленген қосылыстардың барлық 100% сыртқы тексеруге 

және өлшеуге жатады. Сыртқы тексеру мыналарды анықтайды: берілген 
пішіннен тігістердің ауытқуы, сыртқы тесіктер, жарықшақтар, кесіктер, 
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Кран астындағы арқалықтар мен динамикалық жүктемелерді тікелей 
қабылдайтын жұмыс алаңдарының арқалықтарындағы жоғарғы белдік 
тігістері қабырғаның бүкіл ұзындығына пісірумен орындалуы тиіс; 

- дәнекерленген арқалықтарда екі жақты дәнекерлеуді қолдана 
отырып, белдік табақтары мен қабырғаларының зауыттық буындары. 

5.29 баған дәнекерлеу ерекшеліктері: 
- колонналардың зауыттық түйіспелерін толық пісірумен 

дәнекерленген тік түйіспен орындау керек. 
5.30 табақ конструкцияларын (айналу қабықтарын) дәнекерлеу 

ерекшеліктері): 
- тігістердің барлық түйіспелерін орындау екі жақты дәнекерлеу 

арқылы немесе бір жақты дәнекерлеу арқылы, осы тығыздық талап етілетін 
конструкциялардың түйіспелерінің тығыздығын қамтамасыз ете отырып, 
төсемдердегі тігістермен тамырды дәнекерлеу арқылы қамтамасыз етілуі 
керек. 

5.31 Жол берілмейтін ақауларды тудыратын дәнекерлеу 
деформацияларын төмендету және конструкцияларды дайындау кезінде 
деформацияны жою бойынша іс-шаралар көрсетілген іс-шаралар бойынша 
технологиялық нұсқаулықта сипатталған. 

Деформацияға қарсы күрес шаралары мен әдістерін таңдау 
дәнекерлеудің әр нақты жағдайында жүргізілуі керек. Технологтар мен 
шеберлердің қосымша нұсқауларынан басқа, дәнекерлеу тәртібі әр 
дәнекерлеушіні жеке анықтап, сақтауы керек, ол үшін ол жауап береді. 

 

6 Дәнекерленген қосылыстарды бақылау 
6.1 Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылауды зауыттық ТББ 

сызбалар, МЕМСТ 3242-79 және ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес жүргізеді 
5.04-18-2002 

6.2 Дәнекерленген қосылыстарды бақылау: 
6.2.1 Сыртқы қараумен; 
6.2.2 Тігістерді өлшеу; 
6.2.3 Дәнекерлеу режимінің сақталуын тексеру; 
6.2.4 Қосылыстардың герметикалығын тексеру (керосин сынамасы, 

ультрадыбыстық әдіс); 
6.2.5 Қосылыстардың механикалық қасиеттерін анықтау (статикалық 

созылуға, статикалық иілуге сынау); 
6.2.6 Материалдарды (металды, дәнекерлеу сымын, электродтарды) 

кіріс бақылаумен); 
6.3 Дәнекерленген қосылыстардың барлық 100% сыртқы тексеруге 

және өлшеуге жатады. Сыртқы тексеру мыналарды анықтайды: берілген 
пішіннен тігістердің ауытқуы, сыртқы тесіктер, жарықшақтар, кесіктер, 

  
 

ерітілмеген кратерлер, шеттердің еруі, ағу және т. б. (ҚР ҚНжЕ 5.04-18-
2002). 

6.4 Дәнекерлеу режимдерінің сақталуын тексеру кезінде электродты 
сымның түрі, маркасы мен диаметрі, дәнекерлеу тогының кернеуі мен 
күші, тәуелді туынды ретінде-дәнекерлеу сымының берілу жылдамдығы, 
электродтың шығуы бақыланады (кестені қараңыз.№3,4,5,6,7,8). 

6.5 Егер бұйымды пайдалану кезінде бұл қосылыстар Сұйықтықтар 
мен газдар үшін өткізбейтін болса, қосылыстардың герметикалығына сынақ 
жүргізіледі. 

Керосин сынамасын сынау кезінде дәнекерленген қосылыстар 
арқылы керосиннің ену іздері жіберілмейді. 

6.6 Дәнекерленген қосылыстардың механикалық қасиеттері МЕМСТ 
6996-66 белгілеген талаптар шегінде болуы керек . 

6.7 Кейде ТББ талабы бойынша дәнекерленген қосылыстардың 
сапасын анықтау үшін технологиялық сынамалар жүргізіледі. Оларды 
дәнекерлеу сол режимдерде және сол материалда құрастыру бірліктерін 
Дәнекерлеумен бір мезгілде жүргізіледі. Технологиялық сынамалар 
бойынша дәнекерленген қосылыстардың сапасын бағалау сынықтың бетін 
сырттай қарау негізінде жүргізіледі.   

6.8 сыртқы түрі бойынша дәнекерленген қосылыстардың тігістері 
келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: 

а) тегіс немесе біркелкі қабыршақты беті болуы (ағынсыз, күйдірусіз, 
тарылуы мен үзілістерінсіз) және негізгі металға күрт ауыспауы 
тиіс.Бұрыштық тігістер динамикалық жүктемелерді қабылдайтын 
құрылымдарда негізгі металға тегіс ауысумен орындалуы керек; 

б) балқытылған металл бүкіл ұзындығы бойынша тұтас болуы тиіс; 
в) негізгі металды кесу Болаттың қалыңдығы 4 мм-ден 10 мм-ге дейін 

болған кезде 0,5 мм-ден аспайтын және болаттың қалыңдығы 10 мм-ден 
асқан кезде 1 мм-ден аспайтын тереңдікке жол беріледі; 

г) барлық кратерлерді қайнату керек. 
6.9 Дәнекерлеу қосылыстары тігістерінің мынадай ақауларына жол 

беріледі: 
а) екі жағынан дәнекерлеуге болатын қосылыстардағы тігістердің 
қимасы бойынша металл қалыңдығының 5% -на дейін, бірақ 

пісірілмеген ұзындығы 50 мм-ден аспаған кезде 2 мм-ден аспайтын, 
олардың арасындағы қашықтық 250 мм-ден кем емес және пісірілмеген 
учаскелердің жалпы ұзындығы 1 м тігіске 200 мм-ден аспайтын; 

б) тек бір жағынан дәнекерлеуге болатын, металл қалыңдығының 15% 
- на дейін, бірақ 3 мм-ден аспайтын, астарсыз қосылыстардағы тігістің 
түбіріндегі сынаулар; 
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в) бөлек қожды қосулар немесе тесіктер не олардың өлшемдерінің 
жиналуы дәнекерленген металл қалыңдығының 10% - нан артық емес, 
бірақ 3 мм артық емес;  

г) жиынтық ұзындығы 1 м тігіске 200 мм-ден аспайтын жіктің 
бойымен тізбекте орналасқан қожды қосулар немесе тесіктер; 

д) бір ақаудың диаметрі 1,5 мм артық болмаған кезде жіктің 1см2 
ауданына 5 данадан аспайтын көлемде жіктің жекелеген учаскелерінде газ 
кеуектері мен қож қосындыларының жиналуы; 

е) бөлек немесе шынжырмен орналасқан, бір жақты дәнекерлеу 
кезінде қаралатын қимада астарсыз аспайтын пісірілмеудің, қож 
қосындылары мен кеуектердің жиынтық шамасы-15%, бірақ 3 мм-ден 
аспайды. 

Дәнекерленген тігістердегі барлық түрдегі және көлемдегі жарықтарға 
жол берілмейді. 

 


