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АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы 1413000 «Темір-бетон және металл бұйымдары өндірісі
(түрлері бойынша)» мамандығы, «Металл конструкцияларды жинау слесарі»
біліктілігі бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
жоспары мен бағдарламасына сәйкес әзірленген.
Оқу құралы алғы сөзден, иллюстрациялармен, кестелермен алты
бөлімнен, қорытындыдан, глоссарийден, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен
тұрады.
Бірінші бөлімде металл конструкцияларын өндіретін кәсіпорындар,
слесарьдың жұмыс орнын ұйымдастыру, цех ішіндегі учаскелерде және
монтаждау алаңында жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттары, өндірістік
жарақаттану, электр және өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария мәселелері
және еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар туралы
жалпы мәліметтер сипатталған.
Екінші
бөлімде
металл
конструкцияларды
дайындаудың
технологиялық процесі туралы ақпарат берілген. Құрылыс металл
конструкцияларының номенклатурасы, қолданылу саласы, артықшылықтары
мен кемшіліктері, металл конструкцияларын өндіруде қолданылатын
материалдар туралы жалпы мәліметтер, олардың қасиеттері мен химиялық
құрамы, өңдеу әдістері толық қарастырылады. Дәнекерлеу түрлерінің,
бұранды және тойтармалы қосылыстардың жіктелуі келтірілген, дәнекерлеу
жабдықтарының түрлері, өлшеу құралдары мен құрылғылары, металл
конструкцияларды жасау технологиясы, электр техникасының негізгі
заңдары, электр тогы, электр тізбектері мен жүйелері, электр өлшеу
құралдары мен электр машиналары, қорғаныс жерлендіруді орнату әдістері
және басқалары қарастырылған.
Металл конструкцияларын құрастыру бойынша слесарьларды
дайындау кезінде сызбалар мен құрастыру схемаларын оқу бойынша
дағдылар мен құзыреттер алу ерекше орын алады.
Үшінші бөлім металл конструкцияларының сызбалары мен құрастыру
сызбаларын оқуға арналған. Бұл бөлімде: металл конструкциялар (бұдан әріКМ) және металл деталдау конструкциялары (бұдан әрі-КМҚ), олардың
әзірленуі мен мақсаты, құрамы мен ресімделуі бойынша КМҚ сызбаларына
қойылатын талаптар қарастырылады. Металл конструкцияларының барлық
түрлерін дайындау кезінде жалпы талаптар, сондай-ақ рұқсат етілген
өлшемдердің ауытқулары бар конструкциялардың жекелеген түрлерін
дайындау кезінде қосымша талаптар келтіріледі.
Төртінші бөлім слесарлық құрылыс жұмыстарының технологиясына
арналған.
Негізгі
слесарлық
операциялар,
жабдықтар,
жұмыста
қолданылатын өлшеу құралдары мен құралдары, сондай-ақ белгілеу, кесу,
кесу, түзету, бұрғылау, бұранда мен сомындарды айдау, бөлшектерді тазалау
және майлау тәсілдері сипатталады.
Бесінші
бөлімде
дайындық
жұмыстарын,
материалдарды,
жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрылғыларды таңдауды, эскиздер мен
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құрастыру схемаларын жасауды, металл конструкцияларының бөлшектері
мен тораптарын орнатуға арналған орындарды белгілеуді, тораптарды
құрастыруды және элементтерді дәнекерлеуге, шегелеуге және сынаудан
кейін ақауларды жоюды қоса алғанда, металл конструкцияларын құрастыру
технологиясы мәселелері қаралды.
Қорытынды бөлімде кәсіпорында өндірістік практиканы ұйымдастыру
және оның мазмұны қарастырылады, онда білім алушы аяқталғаннан кейін 3разрядты «Металл конструкцияларды жинау слесарі" біліктілігіне сәйкес
дағдыларды, іскерліктер мен құзыреттерді көрсетуі тиіс.
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1-БӨЛІМ. ӨНДІРІС ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. ЕҢБЕКТІ
ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы білуі тиіс:
- қауіпсіздік техникасы нормалары мен ережелерінің талаптары;
- алғашқы көмек көрсету тәсілдері;
- жұмыстарды қауіпсіз жүргізу дағдылары.
Алдын ала талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушы пәндердің жалпы
курсын оқып білуі тиіс: математика; физика; химия.
Қажетті оқу материалдары: қарындаш, қағаз, қалам, сызғыш.
Кіріспе
Бұл бөлімде құрылыс металл құрылымдарын дайындау бойынша
кәсіпорындар, жұмыс орнын ұйымдастыру, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу
бойынша жағдайлар, өндірістік жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсету,
құрал-саймандармен, жабдықтармен жұмыс істеу кезінде электр қауіпсіздігін
сақтау, сондай-ақ кәсіпорындарда өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігін
сақтау бойынша іс-шаралар, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
қағидаларын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы жалпы мәліметтер
берілген.
Бөлімді зерделеу кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін қажетті
дағдылар алынады; еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында теориялық
және практикалық білім жүйесі меңгеріледі.
Бұл бөлімде КМ 01 "Өндіріс туралы жалпы мәліметтер. Еңбекті қорғау
және қауіпсіздік".
1.1 Металл құрылымдарын дайындау жөніндегі кәсіпорындар
туралы жалпы мәліметтер
Қазіргі уақытта теміржол вокзалдарын, көпірлерді және басқа да
құрылыстарды салу кезінде инженердің заманауи жоспарларын жүзеге
асыруда жетекші болып табылатын металл құрылымдарсыз әлемді елестету
мүмкін емес.
Құрылыстың көп бөлігін тірек конструкциялары (бағандар,
арқалықтар), уақытша металл конструкциялары, сондай-ақ құрылымдарды
бір-бірімен байланыстыратын құрылыс металл конструкциялары алады [59].
Металл конструкцияларын дайындау зауыт жағдайында жүзеге
асырылады. Ол үшін тиісті жабдықтары бар өндірістік алаңдар қажет. Білікті
мамандардың болуы, тапсырыс берушілерге сапаға кепілдік беретін заманауи
өндірістік база және металл құрылымдарын дайындау бойынша жұмыстарды
орындаудың
қысқа
мерзімдері
міндетті.
Кәсіпорында
металл
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конструкцияларын өндіруді жақсарту және нанотехнологияларды енгізу
бағдарламасы болуы тиіс.
Металл конструкцияны дайындау алдында жобалаушылар кейіннен
басшылыққа алынатын құжаттаманы әзірлейді. Сондай-ақ, тапсырыс беруші
өзінің эскиздері мен сызбаларын ұсына алады.
Металл конструкциясын өндіру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.
Кезеңдер металды дайындауды, өңдеуді, дәнекерлеу арқылы құрастыруды
қамтиды. Осыдан кейін құрылымдар арнайы ерітінділермен өңделеді, бұл
металл коррозиясын жоюға және оны одан әрі болдырмауға мүмкіндік
береді, түрлі түсті бояулар мен лактармен боялады. Әрбір осындай әрекетті
кәсіпорынның жоғары білікті қызметкері бақылайды.
Металл конструкцияларын шығаратын кәсіпорынды таңдаудағы ең
жақсы нұсқа металл конструкцияларының ұйымдасқан толық жоғары
технологиялық өндірісі бар кәсіпорын болады: металл алу сатысынан бастап
дайын өнімді түсіруге дейін - жетекші фирмалардың ең жақсы заманауи
жабдықтарын қолдана отырып.
Металл
құрылымдарын
дайындау
кәсіпорындарының
артықшылықтары:
- салыстырмалы жылдамдық конструкцияларды дайындау;
- металл конструкцияларын жобалауға, жасауға арналған шығыстарды
азайту;
- дайындаушылар конструкцияларды дайындау үшін дербес жауапты
болады;
- конструкциялардың сапасы жоғары біліктілікті және өз жұмысын
металмен орындайтын жұмысшы персоналдың жауапкершілігін талап етеді.
Сондай-ақ, сапа көрсеткіші металл конструкцияларын шығаратын
кәсіпорындарда болаттың жоғары сапалы қорытпаларын пайдалану болып
табылады.
1.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру
Жұмыс орны-белгілі бір операцияларды орындау үшін бөлінген
барлық машиналар мен басқа жабдықтар, құрылғылар, құралдар мен керекжарақтары бар цех немесе шеберхана учаскесі [23].
Слесарьдың жұмыс орнының негізгі жабдықтары-оған бекітілген
жұмыс орындары, 1.1 сурет[23].
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Сур. 1.1-Слесарьдың жұмыс орны: а-бір орындық жұмыс орны: 1 - жұмыс
үстелінің аяғы, 2 - жұмыс үстелінің үстелі, 3 - қауіпсіздік торы, 4 - қыспақ, 5 жергілікті жарықтандыру шамы, 6-бақылау - өлшеу құралына арналған сөре, 7 сурет, 8-құралға арналған тартпалар, 9-жиналмалы орындық; в-екі орындық
жұмыс үстелі: 1-жұмыс үстелінің үстелі, 2 - жұмыс үстелінің аяқтары, 3 қыспақ, 4 бұрандалы орындық, 5-қауіпсіздік торы, 6-сурет, 7-жергілікті
жарықтандыру шамы, 8-құрал тартпалары

Жұмыс үстелі-бұл слесарлық жұмыстарды орындауға арналған арнайы
үстел. Үстіңгі тақтайша табақ темірімен, шыны текстолитпен немесе
линолеуммен қапталған. Ағаш тақтайшалар алдыңғы және бүйірлерінен
бекітілген немесе жұмыс үстелінің соңғы бөлігі металл бұрышпен
қоршалған, екеуі де жұмыс үстелінен ұсақ заттар мен құралдардың құлауына
жол бермейді. Құралды жұмыс үстелінде сақтау үшін тартпалар бар.
Слесарлық жұмыс орындары бір және көп орынды.Ең ыңғайлыұзындығы 1200-1500 мм, ені 700 - 800 мм, биіктігі 800 - 900 мм және
ұзындығы 2800 - ден 3500 мм-ге дейін (жұмысшылардың санына
байланысты), ені 700-800 мм.
Көп орынды жұмыс орындарының айтарлықтай кемшіліктері бар, олар
бір жұмысшы дәл жұмыс істеген кезде (белгілеу, аралау, кесу), ал екіншісі
осы уақытта кесу немесе тойтару кезінде, жұмыс үстелінің дірілдеуі
нәтижесінде бірінші жұмысшы орындайтын жұмыстардың дәлдігі бұзылады.
Сондықтан, ең ыңғайлы және көбінесе бір орынды жұмыс орындары
қолданылады. Слесарлық жұмыс орындарына қыспақ орнатылады.
Слесарлық жұмыс орнында жұмыс істеу үшін қалыпты жағдай жасау үшін
жұмысшының өсуіне сәйкес белгілі бір биіктікте орнатылуы керек.
Слесарьдың жұмыс орны өндірістік тапсырманың мазмұнына және
өндіріс түріне (жеке, сериялық, жаппай) байланысты ұйымдастырылады,
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бірақ көптеген жұмыс орындары, әдетте, слесарлық жұмыс орындары
орнатылады және бекітіледі [26].
Өсуді ескерместен қысқыштарды орнату жұмысты дұрыс орындау
дағдыларын қалыптастыруға айтарлықтай кедергі келтіреді, еңбек өнімділігін
төмендетеді, шаршауды арттырады.
Аралау операциясын орындау кезінде еңбек өнімділігінің
қыспақтардың биіктігіне тәуелділігі суретте көрсетілген. 1.2. Кесу кезінде
қысқыштардың оңтайлы биіктігі еденнен 102 см (168 см өсу кезінде). Осы
деңгейден ауытқу дайындамадан алынатын металл мөлшерінің азаюына
әкеледі.

Сур. 1.2. - Еңбек өнімділігінің тəуелділігі кесектердің биіктігінен кесу кезінде

Төмен орналасуымен (сурет. 1.3, а) білек иықпен бұрышты құрайды,
білек бұлшықеттері қатты шиеленіседі, қозғалыс қиындайды, оң және сол
қолдармен қысымның біркелкілігі бұзылады, арқа бүгіледі. Артқы жағында
жұмысшының позициясы тұрақсыз болғандықтан, ол тепе-теңдікті сақтауға
тырысып, алға қарай еңкейіп, сол қолымен қысымды күшейтеді. Бұл
дайындаманың сол жақ жиегінің "бітелуіне" әкеледі.
Биіктігі бойынша қысқыштардың биіктігін орнату
1. Параллель қысқыштармен сол қолды шынтаққа бүгіп, түзетілген
саусақтардың ұштары иекке тиіп тұратындай етіп қысқыштардың
ернеулеріне қояды (сурет. 1.4, а).
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Сур. 1.3-Егелеу кезіндегі қысқыштарға қатысты жұмыс істеушінің жағдайы:
а, б, - дұрыс емес, В-дұрыс

2. Орындықтарда, шынтақта бүгілген сол қол, ернеулерге қойылған,
саусақтарымен иекке жұдырыққа бүгілген (сурет. 1.4, б).
3. Егеумен жұмыс істеген кезде бұрыш (иық пен білек арасында) 90°
болуы керек (сурет. 1.4, в).

Сур. 1.4. - Биіктігі бойынша қысқаштарды орнату:а - қатарлас қысқаштар, б орындықты қысқаштар, в - арамен кесу үшін

Жұмысшының кішкентай өсуімен аяқтың астына арнайы биіктігі
реттелетін тіректер (торлар) қолданылады.
Жұмыс орнын ұйымдастыруға келесі талаптар қойылады:
1. Жұмыс орны таза болуы керек. Онда тек осы тапсырманы орындау
үшін қажетті заттар болуы керек;
2. Құрал-саймандар, дайындамалар мен құжаттама жұмыс орнында
қолының созылған қашықтығында орналасуы тиіс. Қызметкер жиі
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қолданатын заттарды жақын радиуста доғалармен шектелген аймаққа және
керісінше қою керек (сурет.1.5);

Сур. 1.5-Құралдың слесарлық жұмыс үстелінде орналасуы

3. Оң қолмен алынған кескіш немесе соққы құралы оң жағына
қойылады; сол қолмен алынған құрал-сол жақта;
4. Қызметкер екі қолымен алған құралды, оны алуға ыңғайлы болу
үшін, оның денесіне мүмкіндігінше жақын орналастыру керек;
5. Құрылғылар, материалдар және дайын өнімдер олар үшін бөлінген
жерлерде әртүрлі қораптарға салынуы керек, ал кішігірім және жиі
қолданылатын заттар жоғарғы жағына, ал ауыр немесе сирек қолданылатын төменгі қораптарға салынуы керек;
6. Дәл және өлшеу құралдары арнайы қораптарда немесе ағаш
қораптарда сақталуы керек;
7. Кесу құралдарын (егеулер, шүмектер, бұрғылар, қашаулар және т.
б.) соққылардан және ластанудан қорғау керек, бір-біріне шашпау немесе
салмау керек, бірақ ағаш тіректерге (планшеттерге) қою керек;
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс кезінде қолданылатын барлық
құралдар мен құрылғыларды кірден және майдан тазартып, сүрту керек.
Жұмыс үстелін жоңқалар мен қоқыстардан щеткамен тазалаңыз.
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1.3 Учаскелерде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша жалпы
шарттар
Еңбекті қорғау-еңбек қызметі процесінде
жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі, оған
мыналар кіреді:
− құқықтық,
− әлеуметтік-экономикалық,
− ұйымдастыру-техникалық,
− санитарлық-эпидемиологиялық,
− емдеу-алдын алу, оңалту және басқа да
іс-шаралар мен құралдар [2].
Зиянды өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі ауруға немесе еңбекке
қабілеттілігінің төмендеуіне және (немесе) ұрпақтарының денсаулығына
теріс әсер етуге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор [2].
Қауіпті
өндірістік
фактор-қызметкерге
әсер
етуі
еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуға (өндірістік жарақатқа
немесе кәсіптік ауруға) немесе өлімге әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік
фактор [2].
Қауіпсіз
еңбек
жағдайлары-жұмыс
істеушілерге
өндірістік
факторлардың әсер ету деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек
жағдайлары[2].
Жұмыс орны – қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек
міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны[2].
Қауіпсіздік техникасы-қызметкерлердің жарақаттануы мен ауруын
болдырмайтын шаралар мен құралдар жиынтығы.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы үшін барлық жауапкершілікті кәсіпорын, цех, учаске басшылары
(директор, цех бастығы, шебер) көтереді. Әрбір кәсіпорында қауіпсіз жұмыс
жағдайларының сақталуын бақылайтын және осы жағдайларды жақсарту
жөніндегі іс-шараларды енгізетін еңбекті қорғау бөлімі ұйымдастырылуы
керек. Қызметкерлер еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың талаптарын
орындауға міндетті (1.6-сурет). Жұмысқа кіріспес бұрын қызметкер еңбекті
қорғау бойынша нұсқаулықтан өтуі керек [2].
Жеке
қорғану
құралдарыжұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті
өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға
арналған құралдар, оның ішінде арнайы
киім [2].
Ұжымдық қорғау құралдары-екі
және одан да көп жұмыскерді зиянды және
(немесе) қауіпті өндірістік факторлардың
әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған
техникалық құралдар [2].
Сур. 1.6-Еңбекті қорғау
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Слесарлар станоктарды, механикаландырылған құралдарды және
қондырғыларды, мысалы, пневматикалық және электр балғалары мен
бұрғыларды, құралды қайрауға және толтыруға арналған тегістеуіш
ұштағыштарды, металды кесуге арналған жетек арасын пайдаланады.
Жабдықты немесе құралды абайсызда немесе ұқыпсыз пайдаланған кезде сіз
өзіңізге және басқаларға оңай зиян келтіре аласыз.
Бұған жол бермеу үшін слесарь қауіпсіз жұмыс ережелерін білуге және
оларды қатаң сақтауға міндетті. Ол әрқашан жақсы ұйымдастырылған жұмыс
орнында жұмыс істеу керек екенін есте ұстауы керек, сонымен қатар жұмыс
істейтін құрал болуы керек және жұмыста кездесетін қауіптерді алдын-ала
ескеруі керек.
Өндірістегі слесарь қолданыстағы механизмдермен қоршалған:
1. Қозғалмалы бөліктері бар станоктар мен машиналар - біліктер,
жалғастырғыштар, орнату сақиналары, шкивтер, сондай - ақ әртүрлі
берілістер-белдік, арқан, тісті, үйкеліс, тізбек.
2. Айналмалы бөліктердің шығыңқы ұсақ бөлшектері - шпон бастары,
бұрандар, орнату сақиналары мен жалғастырғыштардағы бұрандалар әсіресе
қауіпті. Мойынтіректен шығатын біліктердің ұштары және біліктердің өздері,
егер олар еденнен 2 м төмен болса, қауіпті.
Машинада жұмыс істей отырып, слесарь бұл жерде қауіпсіздік
техникасының негізгі ережесі - қозғалмалы бөліктерді қорғаныс
құрылғыларымен - қаптамалармен, металл торлармен және т.б. қоршау
екенін есте ұстауы керек. Станоктың жүрісі кезінде беріліс белдіктерін
аударуға және сатыларды қолданыстағы трансмиссияға бекітуге тыйым
салынады.
Механикаландырылған қол аспабы анықталған кемшіліктерді түзету
үшін мерзімді түрде тексерілуі тиіс.
Машинада жұмыс жасамас бұрын 2 қадамды орындау керек.
Қадам 1. Жұмыс алдында өз киіміне мұқият қарау керек. Жұмыс
халатында таспалардың ілулі ұштары болмауы керек, жеңдердің
манжеттерін мұқият байлап немесе түймелермен бекіту керек, ұзын
шашты бас киімнің астына мұқият алып тастау керек.
2 қадам. Өзіңізді және жұмыс орныңызды ретке келтіре отырып,
жұмысқа кірісе аласыз.
1.4 Өндірістік жарақаттану
Өндірістік жарақат-қызметкердің еңбек міндеттерін орындау кезінде алған,
еңбекке қабілеттілігінен айырылуына әкеп соққан денсаулығының
зақымдануы[2].
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Еңбек қызметіне байланысты жазатайым
оқиға – өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін
немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын
орындауы кезінде жұмыскердің өндірістік
жарақаттануы,
денсаулығының
кенеттен
нашарлауы немесе улануы салдарынан оның
еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе
тұрақты айрылуына не қайтыс болуына әкеп
соққан зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік
фактордың қызметкерге әсер етуі [2].
Жазатайым оқиғалардың түрлері:
- зардап шеккендер саны бойынша: жеке және топтық;
- ауырлығы бойынша: жеңіл, ауыр және өліммен аяқталған;
- жағдайға байланысты: өндіріспен байланысты, өндіріспен байланысты
емес, бірақ жұмыспен байланысты, тұрмыстағы жазатайым оқиғалар.
Өндірістік жазатайым оқиға жағдайында осы жазатайым оқиға болған
учаске басшысы келесі әрекеттерді орындауға міндетті [2]:
- зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетуді және қажет
болған жағдайда оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру;
- еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға орнындағы жағдайды
(жабдықтар мен механизмдердің, еңбек құралдарының жай-күйін), егер бұл
басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік
процестің үздіксіздігін бұзу аварияға әкеп соқпаса, оқиға болған сәттегідей
түрде сақтау, сондай-ақ жазатайым оқиға болған жерді фотосуретке түсіру;
- жазатайым оқиға туралы зардап шеккен адамның жақын туыстарына
дереу хабарлауға және мемлекеттік органдар мен ұйымдарға хабарлама
жіберуге;
- арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерін еңбек
қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін оқиға
орнына жіберуге міндетті.
Жұмыс беруші еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға туралы
еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша бір
тәулік ішінде дереу хабарлайды:
- еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға; қауіпті өндірістік
объектілерде болған жазатайым оқиғалар кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне;
- халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне кәсіптік ауру
немесе улану жағдайлары туралы; қызметкерлердің өкілдеріне;
- жазатайым оқиға болған жердегі құқық қорғау органына және
арнайы тергеп-тексеруге жататын жағдайларда өндірістік және ведомстволық
бақылау мен қадағалаудың уәкілетті органдарына хабарлайды.
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Жұмыскерлермен және басқа да адамдармен еңбек міндеттерін және
ұйымның немесе дара кәсіпкердің тапсырмасы бойынша жұмысты орындау
кезінде болған жазатайым оқиғалар, оның ішінде:
− жұмысты
еңбек
шарты/келісімшарт
бойынша
орындайтын
қызметкерлер;
− жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша орындайтын азаматтар;
− жоғары және орта кәсіптік білім беру мекемелерінің білім алушылары,
ұйымдарда өндірістік практикадан өтетін орта, бастауыш кәсіптік білім беру
мекемелерінің оқушылары;
− бас бостандығынан айыруға сотталған және ұйымның әкімшілігі еңбекке
тартатын адамдар;
− ұйымның және жеке кәсіпкердің өндірістік қызметіне қатысатын басқа
да тұлғалар.
Өндірістегі жазатайым оқиғалар тексеріледі және есепке алынуға жатады:
− басқа адамдарға дене жарақатын салу нәтижесінде алынған жарақат;
− жедел улану;
− жылу соққысы;
− күйік;
− үсік шалу;
− шаршау;
− электр тогымен, найзағаймен, сәулемен зақымдану;
− жәндіктер мен бауырымен жорғалаушылардың шағуы;
− жануарлар келтірген дене жарақаттары;
− жарылыстар,
авариялар,
ғимараттардың,
құрылыстар
мен
конструкциялардың қирауы, дүлей зілзалалар және басқа да төтенше жағдайлар
нәтижесінде алынған, қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру қажеттігіне, еңбекке
қабілеттілігін уақытша және тұрақты жоғалтуға әкеп соққан зақымдар.
Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың алдын алу үшін
кәсіпорындарда қауіпсіздік техникасы бойынша кабинеттер немесе
бұрыштар жабдықталады, онда плакаттар, схемалар, қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқаулық материалдар, жеке қорғаныс құралдары, шуды,
жарықты, дірілді өлшеуге арналған аспаптар және т.б. орналастырылады
(сурет. 1.7). Көрнекі құралдарды, кинофильмдер мен телевизиялық
бағдарламаларды пайдалана отырып, жүйелі түрде дәрістер, әңгімелесулер,
нұсқамалар өткізу өндірістегі қауіпсіздік техникасын насихаттаудың
пәрменді тәсілі болып табылады.
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Сур. 1.7-Жеке қорғаныс құралдары [51]

1.5 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзу
кезiндегi жұмысшылардың жауапкершілігі
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы
заңнамасының
бұзылуына
кінәлі
адамдар
Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады. Егер
кәсіпорында еңбекті қорғау немесе қауіпсіздік техникасы бұзылған болса,
онда лауазымды тұлғалар келесі жауапкершілік түрлерін атқарады [1].

Қадағалау жəне бақылау түрлері:
- мемлекеттік;
- ведомстволық;
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- өндірістік;
- қоғамдық.
Мемлекеттік қадағалау мен бақылауды оған арнайы уәкілеттік берілген
мемлекеттік органдар мен инспекциялар жүзеге асырады.
Еңбекті қорғау жөніндегі ведомстволық бақылауды бағыныстылығы
бойынша жоғары тұрған ұйым жүзеге асырады.
Өндірістік бақылауды қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын
кәсіпорын (ұйым) жүзеге асырады.
Еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды кәсіподақтар мен
уәкілетті қызметкерлер жүзеге асырады.
1.6 Жарақаттанудың негізгі себептері. Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі
іс-шаралар

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың себептерін талдау оларды жою
және алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мақсатында жүргізіледі. Ол
үшін монографиялық, топографиялық және статистикалық әдістер
қолданылады.
Жиілік коэффициенті (КЖ) есепті кезеңдегі 1000 жұмысшыға
шаққандағы жазатайым оқиғалардың санын анықтайды және мынадай
формула бойынша есептеледі:
(1.1)
Кч = (Нс•100) / Ср
мұндағы Нс-үш күннен астам еңбек ету қабілетінен айырылған есепті
кезеңдегі жазатайым оқиғалар саны;
Ср-жұмысшылардың орташа саны.
Жарақаттанудың ауырлық коэффициенті (Кт) есепті кезеңде бір
жазатайым оқиғаға келетін еңбекке жарамсыздық күндерінің орташа санын
көрсетеді және мынадай формула бойынша айқындалады:
Кт= Дн / Нс (1.2)

мұндағы Дн - жазатайым оқиғаларға байланысты еңбекке жарамсыздық
күндерінің жалпы саны;
Нс - есепті кезеңдегі жазатайым оқиғалардың саны.

19

Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар
Тиімді іс-шараларға білікті өткізу жатады:
− жұмыс орнындағы кіріспе нұсқаулық;
− мерзімді (қайталама) нұсқама;
− жоспардан тыс нұсқама;
− қауіпсіздік техникасы бойынша қызметкерлерге ағымдағы нұсқау беру.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқама
қызметкерлердің біліміне, осы мамандық немесе лауазым бойынша жұмыс
өтіліне қарамастан жүргізіледі [9].
Кіріспе нұсқаулық бағдарламасы келесі тақырыптарды қамтуы мүмкін:
− кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер; еңбекті қорғау жөніндегі
заңнама;
− кәсіпорындағы негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар және
оларды төмендету тәсілдері;
− қолданылатын жеке қорғану құралдары;
− өрт қауіпсіздігі;
− зардап шегушіге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек.
Қызметкерлердің өндірістік қызметі басталғанға дейін жұмыс
орнындағы алғашқы нұсқаманы жауапты қызметкерлер жүргізеді.
Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама қауіпсіздік нормаларының
талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен
нұсқаулықтарды, сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмыстарды қауіпсіз
жүргізу жөніндегі талаптарын ескере отырып, ұйымның өндірістік және
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары әзірлеген және бекіткен
бағдарламалар бойынша жүргізіледі.
Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама қауіпсіз еңбек тәсілдерін
практикалық көрсете отырып, әрбір қызметкермен жеке жүргізіледі [9].
Алғашқы нұсқама:
− бір бөлімшеден екіншісіне ауыстырылатын, кәсіпорынға жаңадан
қабылданғандардың барлығымен;
− олар үшін жаңа жұмыс орындайтын, іссапарға жіберілген
қызметкерлермен,
− уақытша қызметкерлер;
− жұмыс істеп тұрған кәсіпорын аумағында құрылыс-монтаждау
жұмыстарын орындайтын құрылысшылармен;
− жаңа жұмыс түрлерін орындау алдында, сондай-ақ оқу
зертханаларында, сыныптарда, шеберханаларда тәжірибелік сабақтар өткізу
кезінде әрбір жаңа тақырыпты зерделеу алдында өндірістік оқуға немесе
практикаға келген білім алушылармен және оқушылармен өзара іс-қимыл
жасайды.
Алғашқы нұсқаулық бағдарламасы келесі сұрақтарды қамтиды:
− технологиялық процесс және жабдық туралы жалпы мәліметтер;
− жұмыс орнын ұстау; жұмыстың қауіпсіз тәсілдері;
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− қолданылатын жеке қорғану құралдары;
− өрттің алдын алу шаралары және өрт кезіндегі мінез-құлық.
Қызметкерлер
біліктілігіне,
біліміне,
стажына,
орындайтын
жұмысының сипатына қарамастан, жарты жылда кемінде бір рет жұмыс
уақытында қайталама (мерзімдік) нұсқамадан өтеді [9]. Оның мақсатыеңбекті қорғау ережелерін есте сақтау, сонымен қатар шеберхананың немесе
кәсіпорынның тәжірибесінен нақты бұзушылықтарды талдау. Қайта нұсқама
алғашқы нұсқамадан босатылған адамдарды қоспағанда, олардың
біліктілігіне, жұмыс өтіліне және біліміне қарамастан, барлық жұмыс
істейтіндер алғашқы нұсқамалық бағдарламасы бойынша кемінде жарты
жылда бір рет өтеді.
Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер
тобымен жүргізіледі.
Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда оны өткізу
қажеттілігін тудырған себептер мен жағдайларға байланысты анықталады
[9].
Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі:
− еңбекті қорғау жөніндегі жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды,
ережелерді, нұсқаулықтарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді қолданысқа
енгізу кезінде;
− технологиялық процесті өзгерту, жабдықты, құрылғылар мен
құралдарды, бастапқы шикізатты, материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне
әсер ететін басқа да факторларды ауыстыру немесе жаңғырту кезінде;
− жұмыскерлер жарақат алуға, аварияға, жарылысқа немесе өртке,
улануға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбек қауіпсіздігі талаптарын
бұзған кезде;
− қадағалау органдарының талап етуі бойынша;
− жұмыстағы үзілістер кезінде: қосымша жоғары қауіпсіздік талаптары
қойылатын жұмыстар үшін күнтізбелік 30 күннен астам, ал қалған жұмыстар
үшін-60 күн.
Жеке карточкада жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оны
өткізудің себебі де көрсетілуі тиіс. Барлық нұсқамалардың жүргізілгені
туралы арнайы журналға немесе жеке карточкаға белгі қойылады.
Мақсатты нұсқама мамандық бойынша тікелей міндеттермен
байланысты емес бір жолғы жұмыстарды орындау кезінде (тиеу, түсіру,
аумақты жинау, ұйымнан, цехтан және учаскелерден тыс бір жолғы
жұмыстар), авариялардың, дүлей зілзалалар мен апаттардың салдарын жою,
жасақ-рұқсат бойынша жұмыстарды орындау кезінде жүргізіледі [9].
Нұсқама өткізу туралы жазба рұқсат беру жасағында жүргізіледі.
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Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты
нұсқаманы жауапты қызметкерлер (шебер, цех бастығы) жүргізеді.
1.7 Өндірістік жарақаттану кезіндегі алғашқы көмек
Алғашқы көмек зиянды фактордың әрекетін тоқтатуға, өмірге қауіп
төндіретін құбылыстарды жоюға, азапты жеңілдетуге және зардап шегушіні
медициналық мекемеге жіберуге дайындауға бағытталған жазатайым
оқиғалар мен кенеттен аурулар кезінде жүргізілетін шұғыл іс-шаралар кешені
болып табылады [22].
Алғашқы көмектің негізгі міндеті:
− жарақаттың қауіпті зардаптарының алдын алу;
− тиімді анестезия;
− қан кету, инфекция және соққымен күресу.
Алғашқы көмек өте тез көрсетілуі керек, бірақ көмек көрсететін
әрекеттер жәбірленушінің денсаулығына зиян тигізбеуі үшін.
Жасанды тыныс алу
Іс-шара тыныс алуды тоқтатқан жағдайда, дұрыс емес тыныс алу
кезінде (сирек немесе тыныс алу емес қозғалыстар), әлсіз тыныс алу кезінде
дереу жүргізіледі (1.8-сурет). Жасанды тыныс алу кезінде жәбірленуші артқы
жағына, қатты бетке (тақта, еден, қалқан және т.б.) қойылады. Бір қолымен
зардап шеккен адамның мұрны қысылып, екінші жағы төменгі жақты басып,
аузын ашады. Өкпеге ауа жинап, көмек көрсетіп, ернін зардап шегушінің
аузына тигізеді, зардап шегушінің кеудесін бақылап, жігерлі дем шығарады.
Жасанды тыныс алу жиілігі минутына 16-20 тыныс алады.
Үш-бес рет дем алғаннан кейін импульс болмаған жағдайда жанама
жүрек массажы басталады (сурет.1.9). Жасанды тыныс алу зардап шегушінің
тынысы қалпына келтірілгенге, дәрігер келгенге немесе зардап шегушіні
емдеу мекемесіне жеткізгенге, өлімнің айқын белгілері анықталғанға дейін
жүргізіледі.

Сур. 1.8- Жасанды тыныс алу
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Сур. 1.9-Жүректің сыртқы (жанама)
массажы

Егер адам электр тогымен зақымданса және басқа жағдайларда жүрек
тамырлар арқылы қан айналымын қамтамасыз етпесе, қан айналымы тоқтап
қалуы мүмкін. Бұл жағдайда алғашқы көмек көрсету кезінде бір жасанды
тыныс алу жеткіліксіз, себебі өкпеден оттегі басқа мүшелер мен тіндерге қан
бере алмайды. Сондықтан қан айналымын жасанды түрде қалпына келтіру
қажет.
Жарақат пен қан кету кезіндегі алғашқы көмек
Сипаты бойынша қан кету (сурет. 1.10):
− артериялық;
− веноздық;
− капиллярлық.
Жарақат
алған
кезде
сүйектерге, буындарға, нервтерге,
ішкі мүшелерге зақым келеді [22].
Жарақат алған кезде жиі
асқынулар:
− қан кету;
− соққының дамуы;
− қабыну.
Сурет 1.10- Қан кету кезінде алғашқы көмек көрсету

Алғашқы көмек көрсету шараларының тізіміне, ең алдымен, қан кетуді
тоқтату, жараларды мүмкін ластанудан қорғау, ауырсынуды жеңілдету
кіреді.
Сынық-бұл
травматикалық
фактордың
әсерінен
сүйектің
тұтастығын толық немесе ішінара бұзу.
Медициналық тәжірибеде ашық
және жабық сынықтар ерекшеленеді.
Ашық сынықпен тері бұзылады, ал
жабық болған кезде ол бұзылмайды.
Аяқ-қолдардың сынуы үшін алғашқы
көмек
ауырсынуды
азайтуға
бағытталған (1.11-сурет).
Сур. 1.11- Дислокация жəне
және
зақымдалған
аяқтың
сынықтар кезіндегі алғашқы көмек
тыныштығын жасау.
Ашық сыну
кезінде қан кетуді тоқтатып, инфекцияның алдын алу керек.
Дислокация-бұл әдетте құлаған кезде пайда болатын аяқ-қол
жарақатының ерекше түрі. Жәбірленуші қатты ауырсынуды және буындарда
қозғалудың мүмкін еместігін сезінеді. Алғашқы көмек көрсету бойынша ісшаралар зақымдалған аяқ-қолды иммобилизациялау (иммобилизациялау),
зардап шеккендерге ауырсынуды басатын дәрілерді қабылдаудан тұрады.
Бұдан әрі зардап шеккен жібереді емдеу мекемесі.
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Улы газбен улану кезіндегі алғашқы көмек
Улы газ (СО көміртегі тотығы) - Органикалық заттардың толық
жанбауының өнімі, түсі жоқ, көбінесе күйік иісі бар жоғары уытты газ. Бұл
өткір оттегі ашығуына әкеледі.
Зардап шеккендерге алғашқы көмек (сурет.1.12):
− таза ауаға шығарып, артқы жағына көлденең қойыңыз;
− кез-келген ауа-райында-сыртқы киімді, көйлектің жағасын ашыңыз,
белбеу белдігін алыңыз, шалбарды ашыңыз және кеудеңізді ашыңыз;
− ыстық, тәтті шай немесе кофе ішіңіз;
− бет пен кеудені салқындатыңыз (суық су, салқындатылған шүберек,
мұз немесе қар);
− егер су немесе қар болмаса, кез-келген шүберекті несеппен сулаңыз
және басын байлаңыз.

Сур. 1.12-Улы газбен улану кезіндегі алғашқы көмек

Термиялық және химиялық күйіктерге алғашқы көмек
Апаттар кезінде жұмысшылардың терісіне зақым келтірудің ең көп
таралған түрі-термиялық күйіктер (сурет.1.13.).

Сур. 1.13-Термиялық күйік кезінде алғашқы көмек
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Ең жиі кездесетін күйіктер жалынның, ыстық сұйықтықтың, будың
әсерінен, сондай-ақ ыстық заттармен жанасудан болады (1.14-сурет).
Мұндай науқастар күйік жараларында кез-келген манипуляцияға
қарсы. Мүмкін болса, терінің күйдірілген беті құрғақ стерильді асептикалық
таңғышпен жабылуы керек. Жәбірленушіге шай, сілтілі минералды су ішу
керек.

Сур. 1.14-Күйік түрлері

Апаттар кезінде жұмысшылардың терісіне зақым келтірудің ең көп
таралған түрі-термиялық күйіктер. Егер қышқылдардың немесе сілтілердің
ерітінділері, сондай-ақ басқа химиялық белсенді заттар қызметкердің терісіне
немесе шырышты қабығына түссе, онда химиялық күйік пайда болады
(сурет.1.15).

Сур. 1.15-Химиялық күйіктерге алғашқы көмек [43]
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Электр тогының зақымдануы кезіндегі алғашқы көмек
Электр тогының соғуы (сурет.1.16) қауіпті жарақат болып табылады, ол
зардап шегушінің өміріне елеулі қауіп төндіруі мүмкін [22]. Бұл жүрек, өкпе
және басқа да ішкі органдар әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда олардың
жұмысындағы бұзылулар жарақаттан кейін белгілі бір уақыттан кейін пайда
болуы мүмкін. Осыған байланысты, қатты электр тогынан кейін зардап
шеккен адам ауыр нашарлау белгілері болмаса да медициналық мекемеге
жеткізілуі керек.
Электр тогының соғу нәтижесі:
− естен тану;
− бас айналуы;
− жалпы әлсіздік;
− жүйке соққысы.
Электр тогының соғуы сананың жоғалуына әкелуі мүмкін.
0,1 в кернеуі бар 1000 а айнымалы ток адамдар үшін ең қауіпті. Егер
көмек екі минут ішінде көрсетілмесе, өлім болуы мүмкін.
Алғашқы көмек көрсету кезінде, ең алдымен, зардап шеккен адамды
электр тогының әсерінен босату керек (ажыратқышты өшіріп, оқшаулағыш
тұтқасы бар құралмен әр сымды бөлек кесіп тастаңыз, оны арнайы
штангамен тастаңыз, диэлектрлік қолғапты қолданыңыз), зардап шеккен
адамды құрғақ киімінен ұстап электр сымынан алшақ жерге апарыңыз.

Сур.1.16 -Электр тогының соғуына алғашқы көмек [44]

Егер зардап шегуші кернеудегі электр сымын құрыса ұстап алса, онда
зардап шегушінің қолын саусақтарын кезекпен бүгіп (бұл ретте көмек
көрсетуші диэлектрлік қолғаптарда болуы және жерден оқшаулайтын негізде
болуы тиіс), токты үзуі қажет. Зардап шегушінің қолын ашпай, жерден
көтеріп - қауіпсіздік шараларын қадағалай отырып, астына құрғақ қалқан,
тақтай және т.б. төсеуге болады.
Зардап шеккен адамның тыныс алуы сақталған кезде оны:
1) арналған төсем-орын;
2) оның астына құрғақ киім қойыңыз;
3) жағаны, белдік белдікті ашу;
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4) аммиакты иіскеп, сумен шашыратыңыз.
Жәбірленуші толық тыныштықта болуы керек. Оның денсаулығы
туралы түпкілікті шешімді дәрігер қабылдауы керек. Қажет болса, жасанды
тыныс алу жасалады.
1.8 Электр қауіпсіздігі
Электр қауіпсіздігі деп адамды электр тогының, электр доғасының,
статикалық электрдің, электромагниттік өрістің әсерінен қорғау жөніндегі
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар жүйесі түсініледі [30].
Электр қондырғыларының түрлері 1.17-суретте көрсетілген.
Электр жарақаты-бұл электр тогы мен электр доғасының адамға әсер
ету нәтижесі.

Сур. 1.17-Электр қауіпсіздігі шарттары бойынша электр қондырғылары [45]

Электр жарақаттары адамның электр қондырғысының ток өткізгіш
бөліктерімен тікелей байланысы нәтижесінде, сондай-ақ оқшаулауы
бұзылған және ток өткізгіш бөліктердің корпусқа тұйықталуы орын алған
электр жабдығының металл конструкциялық ток өткізгіш емес бөліктеріне
жанасу жағдайларында мүмкін болады.
Адамның зақымдану дәрежесі мен электр соққысының ауырлығы
негізінен адам денесі арқылы өтетін токтың мәніне, адам денесіндегі ток
жолына және оның өту ұзақтығына байланысты.
Адам денесі арқылы өтетін ток күші зақымданудың нәтижесін
анықтайтын негізгі фактор болып табылады. Әр түрлі токтар адам ағзасына
әртүрлі әсер етеді [22].
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Сезілетін, жіберілмейтін және фибрилляциялық токтар бар.
Сезілетін токтардың шекті мәні: жиілігі 50 Гц айнымалы ток кезінде
0,6-1,5 мА және тұрақты ток кезінде 5-7 мА құрайды. Мұндай ток әлсіз
қышуды тудырады, электродтардың астындағы теріні қысады, ал 8-10 мА
айнымалы ток қолдың, соның ішінде білектің қатты ауырсынуын және
қысылуын тудырады.
Адам арқылы өтетін кезде өткізгіш қысылған қолдың бұлшық еттерінің
шешілмейтін конвульсиялық жиырылуын тудыратын электр тогы
жібермейтін ток деп аталады.
Токтың адам ағзасына әсер ету ұзақтығы көптеген жағдайларда
зақымданудың нәтижесі тәуелді болатын анықтаушы фактор болып
табылады: токтың әсері неғұрлым ұзақ болса, ауыр немесе өлімге әкелетін
нәтиже ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.
Токтың тегі мен жиілігі зақымданудың ауырлығына да әсер етеді. Ең
қауіптісі-жиілігі 20-100 Гц болатын айнымалы ток. 20 Гц-тен аз немесе 100
Гц-тен астам жиілікте ток соғу қаупі айтарлықтай төмендейді.
Айнымалы мәні бар тұрақты ток бұлшықеттің әлсіз жиырылуын
тудырады және аз байқалады. Оның әсері негізінен жылы, бірақ айтарлықтай
мөлшерде күйік өте ауыр және тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Жиілігі 500 кГцтен жоғары ток жүректің немесе өкпенің жұмысын тоқтата алмайды. Алайда,
мұндай ток күйікке әкелуі мүмкін.
Электр машиналарының орынжайлары (ЭМО) болып төмендегілер
орнатылуы мүмкін орынжайлар аталады:
− электр
генераторлары,
айналмалы
немесе
статикалық
түрлендіргіштер;
− электр қозғалтқыштары;
− трансформаторлар;
− тарату құрылғылары;
− қызмет көрсетуді арнайы электр техникалық персонал жүргізетін
қалқандар мен басқару пульттері, сондай-ақ оларға қатысты қосалқы жабдық.
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Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған қорғаныс құралдары
(сурет.1.18) [22].
Электр қондырғылары қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес
сыналған, пайдалануға дайын қорғаныш құралдарымен (ҚҚ), сондай-ақ
алғашқы медициналық көмек көрсету құралдарымен жасақталуы тиіс.

Сур.1.18-Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған қорғаныс
құралдары

Электр қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
Электр қондырғыларында қолданылатын жеке қорғаныс құралдарына
(сурет.1.19), жатады [22]:
− бас қорғау құралдары (каскалар);
− көз және бет (көзілдірік, қалқан);
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− тыныс алу органдары (респираторлар);
− қол (қолғап, қолғап);
− құлаудан сақтандыратын құралдар (белдіктер, арқандар).
Жұмыс істеп тұрған электр жабдықтары бар үй-жайларда, сондай-ақ
әуе ЭЖЖ (электр беру желілері) қызмет көрсету кезінде персонал қорғаныш
каскаларын киюі тиіс.

Сур. 1.19-Электр қондырғыларында қолданылатын жеке қорғаныс құралдары

Жұмыс істеп тұрған электр жабдықтары бар үй-жайларда, сондай-ақ
әуе ЭЖЖ қызмет көрсету кезінде дербес қорғаныш каскаларын киюі тиіс.
1.9 Механикаландырылған құралмен жұмыс істеу кезіндегі еңбек
қауіпсіздігі ережелері
Механикаландырылған құрал, әдетте, жұмыс істейтін энергия көзіне
(электр, пневматика, сұйық отын, гидравлика, бу, жарылғыш ұнтақ)
байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Жұмысшылар жұмыс барысында қажет
болатын механикаландырылған құралды пайдалану бойынша тәжірибесі
болуы немесе оқудан өтуі тиіс [22].
Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін жалпы қауіпсіздік
шаралары:
− Құралдарды сымнан немесе құбыршектан ұстамаңыз.
− Сымды немесе құбыршекты розеткадан шығармаңыз.
− Сымдар мен құбыршектарды жылу, май жəне өткір жиектерден
алыс ұстаңыз.
− Құралдар жұмыс істемей тұрған кезде немесе оларды тексеруді,
жөндеуді немесе кенептер, кеңестер мен кескіштер сияқты бөлшектерді
ауыстыруды бастамас бұрын ажыратыңыз.
− Барлық бақылаушылар жұмыс орнынан қауіпсіз қашықтықта болуы
керек.
− Құралмен жұмыс істеу үшін екі қолыңызды босатып, жұмыс бөлігін
қысқыштарға немесе қысқыштарға бекітіңіз.
− Кездейсоқ іске қосудан аулақ болыңыз. Қызметкер желіге қосылған
құралды тасымалдау кезінде саусағыңызды коммутатор түймесінде
ұстамауы керек.
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− Құралдар мұқият таза жəне жұмысқа дайын күйде сақталуы керек.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы саптамаларды майлау жəне ауыстыру
жөніндегі нұсқаулықтарды сақтаған жөн.
− Жұмысты
бастамастан
механикаландырылған
құралсаймандармен, жұмыс көз жеткізуі тиіс, олар жүлделі тұрақты қалпын
жəне тепе-теңдік сақтайды. Тиісті жұмыс киімін кию керек, себебі бос
киім, галстук немесе зергерлік бұйымдар құралдың қозғалмалы бөліктеріне
түсіп кетуі мүмкін.
− Барлық зақымдалған тасымалды электр құралы айналымнан алынып
тасталуы тиіс жəне оған электр тогының соғуын болдырмау үшін
"пайдалануға болмайды"деген белгі бекітіледі.
Механикаландырылған машиналардың қауіпті қозғалмалы бөліктері
қауіпсіздік құрылғыларын қажет етеді. Мысалы, жабдықтың белдіктері,
тістегершіктері, біліктері, жетектері, жұлдызшалары, айналдырықтары,
барабандары, сермерлері, шынжырлары немесе басқа да қайтарымдыүдемелі, айналатын және қозғалатын бөліктері, егер олар жұмысшылармен
байланысқа түсе алатын болса, қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуі
тиіс.
Қауіпсіздік құрылғылары операторды және басқа жұмысшыларды
қауіп-қатерден қорғау үшін орнатылады:
− операция нүктесі;
− қысу нүктелері;
− айналмалы және қайтарылмалы бөліктері бар;
− ұшқындар мен ұшқындар, сондай-ақ металл өңдеу сұйықтықтарынан
тұман немесе шашырау.
1.10 Дәнекерлеу және газбен кесу жұмыстары кезіндегі еңбек
қауіпсіздігінің ережелері
Орындалатын жұмыстардың түріне, бұйымның көлеміне және өндіріс
типіне байланысты дәнекерлеушінің жұмыс орны стационарлық дәнекерлеу
кабинасы немесе ірі габаритті бұйымды, құрылысты монтаждау немесе
дайындау үшін уақытша дәнекерлеу бекеті ретінде ұйымдастырылуы мүмкін
[25].
Ашық отпен жүргізілетін жұмыстар (газбен дәнекерлеу) аса қауіпті
болып табылады. Дәнекерлеудің бұл әдісі басқа қауіп факторына ие, себебі
ацетилен мен оттегі — жарылыс қаупі бар газдар жұмыс үшін қолданылады.]
Газбен дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелер
жиынтығын қамтиды, олардың орындалуы газбен дәнекерлеушінің жұмысын
едәуір қамтамасыз етеді (сурет.1.20). Бұл ережелер жұмыс кезінде
дәнекерлеушінің мінез-құлқына да, жұмыс кеңістігін ұйымдастыруға да,
қолданылатын құралдар мен жабдықтарға да қатысты.
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Сур.1.20-Газбен дəнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері [47]

Жұмыс басталар алдындағы дайындық іс-шаралары
Дәнекерлеуші жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауы керек
және жеке қорғаныс құралдарында болуы керек: қатқыл жұмыс киімі, қолғап
және маска (сурет).1.21) [22].
Қатқыл жұмыс киімі мен қолғап (краг) балқытылған металдың
шашырауынан ғана емес, сонымен қатар жылу мен ультракүлгін сәулелерден
де қорғайды. Дәнекерлеу маскасы көзді көздің күйіп қалуынан қорғайды, бұл
көру қабілетінің жоғалуына әкеледі.

Сур. 1.21-Дəнекерлеушінің жеке қорғаныс құралдары[63]

Дәнекерлеу жұмыстарында өрт сөндіру құралдары болуы керек. Газ
генераторларына қызмет көрсету үшін болат құралды қолдануға тыйым
салынады, себебі олар ұшқын тудыруы мүмкін. Ол үшін қауіпсіз, кездейсоқ
құрал қолданылады.
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Жабық
бөлмелерде,
контейнерлерде
және
сұйыққоймаларда
дәнекерлеуді бастамас бұрын, газдардың жиналуын алып тастап, желдету
керек.
Генераторды дайындау мен пайдалануды рұқсаты және тиісті
біліктілігі бар адам жүргізуі тиіс.
Өрт қауіпсіздігі талаптары
Дәнекерлеу жұмыстары орнынан және от көзінен генератордың ең аз
қашықтығы 10 м. Егер құбыршек жанса, ол редуктор немесе генератор
жағынан бүгіліп, барлық клапандар дереу жабылады.
Әрбір дәнекерлеушінің дәнекерлеу жұмыстарының түріне және
дәнекерленген бұйымдардың мөлшеріне байланысты ұйымдастырылған Өз
жұмыс орны бар (сурет.1.22). Дәнекерлеушінің жұмыс орны әдетте
дәнекерлеу бекеті деп аталады. Дәнекерлеу бекеті стационарлық және
жылжымалы болады [4].
Газбен дәнекерлеу бекеті жеке өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуы
тиіс. Дәнекерлеу бекетінің барлық элементтері ашық үсті бар
2000x2500x2000 мм өлшемді кабинада орналасады. Кабина қабырғалары
келесіден жасалуы мүмкін:
- отқа төзімді қоспамен сіңдірілген фанера;
- жұқа болат;
- отқа төзімді ерітіндімен сіңдірілген брезент.
Кабина қабырғалары әдетте ультракүлгін сәулесін жақсы сіңіретін
ашық сұр түске боялады [4].
Еден отқа төзімді материалдан жасалуы керек.
Дәнекерлеушінің
кабинасында
жақсы
жарықтандыру
ұйымдастырылған және кемінде 80 люкс болуы керек.

Сур. 1.22-Дəнекерлеушінің жұмыс орны [4]

33

1.11 Металды өңдеу және металл құрылымдарын жинау кезіндегі
еңбек қауіпсіздігі
Металл конструкцияларды құрастыру-жоғары мамандандырылған
жұмыстардың тұтас қатарын қамтитын көп кезеңді процесс. Болат илемін
дайындаудан бастап, оны сұрыптаудан және дайындамаларды кесуден
бастап, бақылау құрастырумен және қорғаныс жабындарын қолданумен
аяқтай отырып, мұндай жұмыс білікті қолмен және механикаландырылған
жұмысты қажет етеді. Осыдан жұмыс процесіне қатыстырылған барлық
маманға қауіпсіздік техникасын сақтауға қатаң талаптар қойылады [40].
Металл конструкцияларын құрастырудың міндетті кезеңдерінің
арасында – газ жалынымен кесу аппараттарын пайдалануды талап ететін
илемді пішу, жекелеген тораптарды дәнекерлеу, саңылауларды орындау,
фрезерлеу, тегістеу, бояу-әрбір жеке кезеңде ҚТ (қауіпсіздік техникасы) және
ішкі, жұмыстардың ерекшелігін және оларды орындау орнын (цех, ашық
алаң) қозғайтын жалпы салалық нұсқаулықтарды басшылыққа алатын
мамандарды іске қосу қажет. Жұмыста қолданылатын электр жабдықтары
жоғары қуат энергиясымен қоректенеді, бұл электр қауіпсіздігі ережелерін
автоматты түрде бірінші орынға қояды.
Слесарь науқастанған немесе қатты шаршаған күйде болса, сондай-ақ
алкоголь, есірткі немесе зейін мен реакцияны нашарлататын дәрі қабылдаған
болса, жұмысқа кіріспеуі керек, себебі бұл жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін.
Металл конструкцияларын құрастыру бойынша барлық жұмыстарды слесарь
технологиялық құжаттамаға сәйкес орындауы тиіс.
Құрастыру жұмыстарын орындау кезінде слесарь тек жұмыс істейтін
құралды қолдануы керек.
Қол слесарлық құрал мүмкіндігінше жеке пайдалану үшін слесарьға
бекітілуі тиіс.
Жұмыс орнындағы құрал оның домалануы мен құлау мүмкіндігін
болдырмайтындай етіп орналасуы тиіс.
Тұтқалары ұшталған ұштарына (егеулер, шаберлер және т.б.) металл
бандаж сақиналарынсыз отырғызылған құралмен жұмыс істеуге тыйым
салынады. Соқпалы әсер ету аспабының (кескіш, сақал, тескіш, керн және
т.б.) сызаттарсыз, қылтанақтарсыз, қайырмасыз және еңіссіз тегіс желке
бөлігі болуы тиіс; аспаптың жұмыс ұшында зақым болмауы тиіс. Соққы
құралы жұмыс істеп тұрған кезде қатты бөлшектердің көзге түсуіне жол
бермеу үшін слесарь қорғаныс көзілдірігін қолдануы керек.
1.12 Өндірістік санитария
Өндірістік санитария - зиянды өндірістік факторлардың жұмысшыларға
әсерін болдырмайтын немесе азайтатын санитариялық-гигиеналық,
ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық құралдар жүйесі[2].
Өндірістік санитария мыналарды қамтиды:
− жұмыс аймағында ауа ортасын сауықтыру және микроклимат
параметрлерін қалыпқа келтіру;
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− жұмыс істеушілерді шудан, дірілден, электромагниттік сәулеленуден
қорғау;
− талап етілетін табиғи және жасанды нормативтерді қамтамасыз ету
− жарықтандыру;
− кәсіпорын аумағын, негізгі өндірістік және қосалқы үй-жайларды
санитарлық талаптарға сәйкес ұстау.
Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 4 топқа бөлінеді:
−
жеке;
−
химиялық;
−
биологиялық;
−
психофизиологиялық.
Негізгі қауіпті жəне зиянды факторлар:
−
жұмыс аймағының ауасының жоғары шаңдануы және газдануы:
жұмыс аймағының немесе жабдық беттерінің ауа температурасының
жоғарылауы;
−
жұмыс аймағындағы жоғары немесе төмен ылғалдылық және ауаның
қозғалғыштығы;
−
шу мен дірілдің жоғарылауы;
−
әртүрлі электромагниттік сәулеленулердің жоғары деңгейі;
−
табиғи жарықтың болмауы немесе болмауы;
−
жұмыс аймағының жеткіліксіз жабдықталуы және басқалары.
1.13 Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өрттердің шығу себептері.
Профилактикалық іс-шаралар
Өрт-адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, зиян
келтіретін, жеке және заңды тұлғаларға, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне
материалдық залал келтіретін бақылаусыз жану.[22].
Өрт және жарылыс қауіпсіздігі-бұл өндірістегі өрттер мен
жарылыстардың алдын алуға және жоюға бағытталған ұйымдастырушылық
іс-шаралар мен техникалық құралдар жүйесі.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы, көліктегі, тұрмыстағы өрттер адамдар
үшін үлкен қауіп төндіреді және үлкен материалдық залал келтіреді.
Өндірістегі өрттер белгілі бір себептермен туындайды, оларды жою өрт
қауіпсіздігі бойынша барлық іс-шаралардың негізін құрайды.
Өрттің негізгі себептері:
− өрт қауіпті материалдарды сақтау тәртібін бұзу;
− жанғыш булардың, газдардың, сұйықтықтардың шығарылуын
туындататын жабдық жұмысының технологиялық режимдерін бұзу;
− электр жабдығын пайдалану қағидаларын бұзу, оны жарамсыз күйде
пайдалану;
− ашық отты, газ аспаптарын абайсыз қолдану;
− ақаулы жарықтандыру аспаптарын, электр сымдарын және ұшқын,
тұйықталу және т. б. беретін құрылғыларды қолдану.;
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− электр желілерін шамадан тыс жүктеу;
− заттар мен материалдардың өздігінен жануы;
− белгіленбеген орындарда темекі шегу;
от жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу және т. б.
Өрттің қауіпті факторларына мыналар жатады:
− ашық от;
− ұшқындар;
− қоршаған орта мен заттардың жоғары температурасы;
− уытты жану өнімдері;
− жарылыстар;
− түтін;
− оттегінің жоғары концентрациясы;
− жарылыс нәтижесінде көрінетін факторлар (соққы толқыны, жалын,
құрылымдардың құлауы).
Тұрмыстағы немесе өндірістегі өрттер әртүрлі себептермен туындауы
мүмкін – бұл әлеуметтік факторлар да, техногендік немесе табиғи факторлар
да болуы мүмкін. Жұмыс орындарында жалынның болуы.
Өрттің пайда болуын технологиялық жабдықты, энергетикалық және
санитариялық-техникалық қондырғыларды жобалау және пайдалану кезінде
тиісті инженерлік-техникалық іс-шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ
белгіленген өрт қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын сақтау арқылы
болдырмауға болады.
Өрт профилактикасы бойынша іс-шаралар мыналарға бөлінеді:
− ұйымдастыру;
− техникалық;
− режимдік;
− пайдалану.
Ұйымдастыру іс-шаралары: машиналар мен зауытішілік көлікті дұрыс
пайдалануды, ғимараттарды, аумақтарды дұрыс ұстауды, өртке қарсы
нұсқаманы көздейді.
Техникалық іс-шаралар: ғимараттарды жобалау кезінде, электр
сымдары мен жабдықтарын орнату, жылыту, желдету, жарықтандыру кезінде
өртке қарсы ережелер мен нормаларды сақтау, жабдықты дұрыс
орналастыру.
Режимдік іс-шаралар-белгіленбеген орындарда темекі шегуге тыйым
салу, өрт қауіпті үй-жайларда дәнекерлеу және басқа да от жұмыстарына
тыйым салу және сол сияқтылар.
Пайдалану іс-шаралары-технологиялық жабдықты уақтылы алдын алу,
тексеру, жөндеу және сынау.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Слесарлық жұмыстың қандай түрлері бар?
2. Слесарлық еңбек қандай салаларда қолданылады?
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3. Слесарьдың жұмыс орны қалай жабдықталуы керек?
4. Верстак және слесарлық қысқыш неден құралады?
5. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру дегеніміз не?
6. Слесарьды жұмысқа дайындау дегеніміз не?
7. Слесарь өз құралын жұмыс қорабында қалай сақтауы керек?
8. Слесарлық жұмыстарды орындау кезінде жазатайым оқиғалар қандай
себептерге байланысты пайда болады?
9. Слесарлық құралмен өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат беру үшін
қандай Нұсқаулық түрлері бар?
10. Жұмысқа кіріспес бұрын және жұмыс кезінде қандай қауіпсіздік
талаптарын сақтау керек?
11.Жұмыс орындарында қандай негізгі талаптарды сақтау керек?
12. Егер слесарлық учаскеде табиғи жарық болмаса, слесарлық жұмыс
үстелін қалай орнату керек?
13. Жәбірленушіге алғашқы көмек көрсетудің негізгі әдістері мен
реттілігі қандай?
14. Жасанды тыныс алу және жүрек массажы қалай жасалады?
15. Қан кетуді қалай тоқтатуға болады?
16.Дислокация, сыну және жарақаттың басқа түрлеріне алғашқы көмек
әдістерін атаңыз.
17.Жазатайым оқиғалардың негізгі түрлері және оларды тергеу әдістері
қандай?
19. Брифингтің қандай түрлерін білесіз? Қысқаша сипаттама беріңіз.
20. Өндірістік жарақаттанудың белгілері қандай факторлар болып
табылады?
21. "Электр қауіпсіздігі" термині нені білдіреді?
22. Өндірістік санитария дегеніміз не?
23. Жұмыс ортасының зиянды факторы дегеніміз не?
24. Жұмыс ортасының қауіпті факторы дегеніміз не?
25. Қызметкерлерді қорғаудың қандай техникалық құралдары
ұжымдық?
26. Рұқсат етілген еңбек жағдайында зиянды өндірістік факторлардың
деңгейін не сипаттайды?
27. Зиянды еңбек жағдайлары немен сипатталады?
28. Қауіпті (экстремалды) еңбек жағдайлары немен сипатталады?
Тәжірибелік жұмыс 1.1
Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету
Мақсаты: алғашқы көмек көрсету тәсілдері мен тәсілдерін зерттеу.
Тапсырма:
- Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету кезіндегі іс-қимыл
тәртібімен танысу және сипаттау. Мәтіндік редакторда жадынама түрінде
жасаңыз.

37

- Жасанды тыныс алу және жүрек массажымен танысу.
Жасанды
тыныс алуға дайындық операцияларын сипаттаңыз, жасанды тыныс алу және
жүрек массажының тәртібін тізімдеңіз. Презентацияны рәсімдеу.
- Қан кетуді тоқтату әдістерін атаңыз. Мәтіндік редакторда жадынама
түрінде жасаңыз.
Бақылау сұрақтары:
1. Жәбірленушіге алғашқы көмек көрсетудің негізгі әдістері мен
реттілігі қандай?
2. Жасанды тыныс алу және жүрек массажы қалай жасалады?
3. Қан кетуді қалай тоқтатуға болады?
Тест тапсырмалары 1.1
1. Өндірістік санитария мыналарды қамтиды:
a) өндірісте санитариялық талаптарды сақтау;
b) зиянды өндірістік факторлардың жұмыскерлерге әсерін
болғызбайтын немесе азайтатын ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық
құралдар жүйесін қамтиды;
c) кәсіпорын қызметкерлерін санитарлық-тұрмыстық қамтамасыз
етудің кешенді шаралары.
2. Зиянды өндірістік фактор-бұл қызметкерге әсер ететін фактор:
a) әл-ауқаттың бұзылуы;
b) өлім;
c) ауру.
3. Уытты заттардың
денсаулығының зақымдануы:
a) жарақат;
b) кәсіби улану;
c) кәсіптік ауру.

әсер

етуі

нәтижесінде

қызметкердің

4. Қызметкердің кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылуына әкеп
соққан зиянды өндірістік фактордың әсеріне байланысты өткір немесе
созылмалы ауруы:
a) жарақат;
b) кәсіби улану;
c) кәсіптік ауру.
5. Зиянды өндірістік факторлар болуы мүмкін:
a) химиялық, канцерогенді, биологиялық, психофизиологиялық;
b) физикалық, динамикалық, инфекциялық, химиялық;
c) физикалық, химиялық, биологиялық, еңбек процесінің факторлары.
6. Қауіпті өндірістік фактор-бұл қызметкерге әсер ететін фактор:
a) кәсіптік ауруға;
b) жарақатқа;
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c) улану үшін.
7. Зиянды заттар қызметкерлердің денсаулығы үшін қауіптілік дәрежесі
бойынша мыналарға жіктеледі::
a) 2 сынып;
b) 4 сынып;
c) 3 сынып.
8. Гигиеналық нормативтерді, еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді:
a) өндірістік ортаның барлық компоненттерін қорғау;
b) қызметкерлерде айқын физиологиялық бейімделу реакцияларының
болмауы;
c) денсаулық жағдайында аурулардың немесе ауытқулардың алдын алу.
9. Өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының нақты
деңгейлерінің гигиеналық нормативтерден ауытқу дәрежесіне қарай еңбек
жағдайлары 4 сыныпқа бөлінеді:
a) зиянды, ауыр, экстремалды, рұқсат етілген;
b) оңтайлы, рұқсат етілген, зиянды, қауіпті;
c) ыңғайлы, зиянды, ауыр, қауіпті.
10. Өндірістік микроклимат физикалық факторлардың жиынтығын
қамтиды:
a) ауа температурасы, оқшаулау, ылғалдылық, ауа жылдамдығы;
b) ауа температурасы, максималды ылғалдылық, ауа қозғалысы,
инфрақызыл сәуле, атмосфералық қысым;
c) ауа температурасы, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының
жылдамдығы, жылу сәулесінің қарқындылығы, қоршау құрылымдарының
беттерінің температурасы.
Тест тапсырмалары 1.2
1. Слесарьдың жұмыс орны-бұл:
a) шеберханадағы кабинет;
b) белгілі бір қызметкерге бекітілген алаңның, учаскенің немесе
шеберхананың бөлігі;
c) верстак.
2. Слесарьдың жұмыс орнының негізгі жабдықтары:
a) қыспақ;
b) балға;
c) верстак.
3. Өңделетін дайындамаларды бекітуге арналған құрылғылар:
a) ернеулер;
b) қыспақ;
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c) анвиль.
4.
a)
b)
c)

Қысқыштардың биіктігі реттеледі:
ернеулермен;
бұранданы;
қашаумен.

5.
a)
b)
c)

Шеберханада жұмыс істеу:
арнайы киім;
футболка;
етік.

6.
a)
b)
c)

Жұмыстан кейін жұмыс үстелінің бетін тазарту қажет:
қылқаламмен;
қолмен;
сыпырғыш.

7.
a)
b)
c)

Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс үстелі бетiне тыйым салынады:
металл жоңқаны үрлеу;
төсінен қағу;
ернеулерсіз жұмыс жасау

8.
a)
b)
c)

Жұмыс орнында жұмыс істеу кезінде үнемі ұстану қажет:
Жарықты өшіру;
кілемше;
жұмыс орнында тазалық пен тәртіпті сақтау.

9. Бөлшектің (бұйымның) өңделген әрлеу бетін қысу үшін қыспақ
ернеулерінің жұмыс бөліктері жапсырма пластиналармен жабылады:
a) кернер;
b) ернеуүсті;
c) анвиль.
Қысқаша қорытынды
1.
Құрылыс металл конструкцияларын өндіретін заманауи
кәсіпорындар – бұл әртүрлі мақсаттағы объектілерді салу үшін әртүрлі
көтергіш және қоршау конструкцияларын шығаратын көп бейінді
кәсіпорындар: Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстар, көп қабатты
азаматтық ғимараттардың қаңқалары, мал шаруашылығы кешендері,
қоймалар, жерасты және жерүсті құрылыстары, көпірлер мен эстакадалар,
арнайы мақсаттағы ангарлар, спорт және ойын-сауық залдары және т. б.
2.
Өндірістік кәсіпорындардың қызметкерлері үшін жұмысқа
орналасу кезінде міндетті шарт учаскелерде және жұмыс орнында
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жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидаларды білу болып табылады.
Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін білу, өндірістік жарақат
кезінде алғашқы көмек көрсету, жабдықпен жұмыс кезінде еңбек қауіпсіздігі
ережелерін сақтау өте маңызды.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Аманжолов Ж. Охрана труда и техника безопасности: Учебное
пособие. - 2-ое издание. — Астана: Фолиант, 2011. — 440 с.
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №
414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.).
3. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»от 11.04.2014
№188 V3РК
4. Королев В.П.Охрана труда. Лабораторный практикум М.: МГУП
Мир книги, 2009.
5. КуликовО.Н.
Охрана
труда
в
металлообрабатывающей
промышленности: Учебник / О.Н. Куликов. - М.: Academia, 2016. - 24 c.
6. Лихачев В.Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]/
Лихачев В.Л.— Электрон. текстовые данные. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС,
2016. - 608 c.
7. Монаков, В. К. Электробезопасность: Теория и практика:
монография / В. К. Монаков, Д. Ю. Кудрявцев. — Вологда: ИнфраИнженерия, 2017.- 184 с
8. http://stellastroy.ru/obshhie-svedeniya-pro-predpriyatiyapoizgotovleniyu-metallokonstruktsij/
9. http://okhrana-truda.com/elektrobezopasnost/sredstva-zashchity-velektroustanovkakh.html
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2-БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ДАЙЫНДАУДЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушы:
- құрылыстық
металл
конструкцияларының
негіздері,
металл
конструкцияларының артықшылықтары мен кемшіліктері, қызметте белгілі
бір конструкцияларды құрастыру және дәнекерлеу тәсілдері туралы білімді
қолдану;
- қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзу себептерін анықтау және
олардың алдын алу бойынша іс-шаралар әзірлеу;
- қорғаныс жерлендіруде монтаждау әдістерін қолдану;
- дәнекерленген
металл
конструкцияларын
дайындау
кезінде
технологиялық процестің негізгі кезеңдерін сақтауды бiлуi қажет
Алдын ала талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушы қауіпсіздік
техникасы бойынша нұсқаулықтан өтуі және жұмыс орнын ұйымдастыруды
қоса алғанда, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу қағидаларын меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары: плакаттар,
сызбалары, дәптер, қарындаштар, қаламдар.

макеттер,

конструкция

Кіріспе
Құрылыста металл конструкциялар кеңінен қолданылады. Бұл
темірбетон, ағаш, пластикалық құрылымдармен салыстырғанда металл
конструкцияларының бірқатар артықшылықтарына байланысты. Металл
конструкцияларының бәсекеге қабілеттілігі жоғары сенімділікпен,
беріктікпен, жеңілдікпен, индустриялықпен, технологиялылықпен, газбен, су
өткізбеушілікпен, жылдам монтаждаумен, тасымалдаумен қамтамасыз
етіледі.
Мамандандырылған зауыттарда металл конструкцияларын өндіру
Өнеркәсіптік ғимараттар мен инженерлік құрылыстарды салудың
күрделілігін төмендетеді, олардың сапасын арттырады. Қолданылатын
технологиялар мен жабдықтар көрсеткіштерге айтарлықтай әсер етеді.
Бұл бөлім өзектендірілген үлгілік оқу жоспары мен мамандық бойынша
бағдарламаның КМ04, КМ05 мазмұнын ашады.
2.1 Металл конструкциялардың номенклатурасы мен қолданылу
саласы
Металл
конструкциялар
барлық
инженерлік
құрылымдарда
айтарлықтай аралықтарда, биіктіктерде және жүктемелерде қолданылады.
Құрылымдық пішіні мен мақсатына байланысты металл конструкцияларды
жеті түрге бөлуге болады [13]:
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1. Өнеркәсіптік ғимараттар. Өнеркәсіптік ғимараттардың рамалары
толығымен металл және аралас (темірбетон бағандарындағы металл жабын).
Өнеркәсіптік ғимараттар қажет болған жағдайда көпірлі және аспалы
крандармен жабдықталады ( 2.1-сурет).
Сур.2.1-Өнеркəсіптік
ғимараттың Болат
қаңқасының негізгі
элементтері:
1 - раманың бағанасы;
2 - ферма (беларқа);
3 - кран арқалығы; 4 - фонарь;
5 - фонарь байланыстары;
6 -бағандар арасындағы тік
байланыстар;
7 - көлденең жабындар
байланыстары;
8 - сол, тік; 9 - беларқа;
10-жүгіру

2. 100-150 м – ге дейінгі аралықтар-спорттық ғимараттар, базарлар,
көрме павильондары, театрлар, ангарлар және т.б. (аралықтары 100-150 м-ге
дейін) [13].
Үлкен аралықты ғимараттардың металл жабындарының құрылымдық
шешімдері:
− арқалықты;
− арка;
− кеңістіктік;
− ілулі;
− байт;
− мембраналық және т. б.
Мұндай құрылымдарда негізгі жүктеме өз салмағы екенін ескере
отырып, оны азайтуға тырысу керек, бұл жоғары беріктігі бар болаттар мен
алюминий қорытпаларын қолдану арқылы қол жеткізіледі.
Суретке ұсынылған арка жабынында. 2.2 жоғарғы белдеу қатаң, ал
төменгі белдеу мен арка торы кабельдерден жасалған. Орнатқаннан кейін
Арка тірек түйіндерін сыртқа қарай мәжбүрлі түрде жылжытады, бұл төменгі
белдеу мен арка беткейлерінде алдын-ала созылуға әкеледі.
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Сур.2.2-Алдын ала кернеулі болат арка аралығы 180 м: 1 - трос;
2 - қатты белдеу

3. Көпірлер, эстакадалар (сурет. 2.3)

Темір жол және автомобиль
магистральдарындағы
металл
көпір конструкциялары үлкен, ал
жекелеген
аудандарда
және
орташа аралықтарда, сондай-ақ
құрылыстың қысқа мерзімдерінде
қолданылады. Үлкен ғимараттар
сияқты,
көпірлерде
әртүрлі
жүйелер бар: арқалық, арка, ілулі,
біріктірілген.

Сур. 2.3-Көпірлер мен эстакадалар

4.
Негізінен металл табақтардан тұратын және сұйықтықтарды,
газдарды және сусымалы материалдарды сақтауға немесе тасымалдауға
арналған табақ конструкциялары [13].
Табақ конструкцияларына мыналар жатады:

Сур.2.4-Мұнай өнімдерін сақтауға арналған
сұйыққоймалар
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− мұнай өнімдерін, суды және
басқа сұйықтықтарды сақтауға
арналған
сұйыққоймалар
(сурет.2.4);
− газдарды
сақтауға
және
таратуға арналған газгольдерлер;
− сусымалы
материалдарды
сақтауға және қайта тиеуге арналған
бункерлер мен силостар;
− сұйықтықтарды, газдарды және
ұсақталған немесе сұйылтылған
қатты
заттарды
тасымалдауға
арналған үлкен диаметрлі құбырлар;

− металлургия, химия және өнеркәсіптің басқа салаларының арнайы
конструкциялары (домна пештерінің, ауа жылытқыштардың, шаң
ұстағыштардың, электр сүзгілерінің қаптамалары, химиялық және мұнай-газ
аппаратурасының ыдыстары және т. б.);
− түтін және желдеткіш құбырлар, тұтас қабырғалы мұнаралар;
− градирня;
− атом электр станцияларының қорғаныш қабықтары.
Металл конструкцияларының жалпы салмағының шамамен 30%
құрайды.
5. Мұнаралар, діңгектер (сурет. 2.5). Олар радио, теледидар және ұялы
байланыс үшін, геодезиялық қызметте, электр желілерінің тіректерінде,
мұнай мұнараларында, түтін және желдету құбырларында қолданылады. [13].
Мұнаралар мен тіректерді
жасау үшін өндірушілер болаттың
әртүрлі маркаларын және оның
қорытпаларын пайдаланады. Төмен
температуралы
аймақтарда
орнатылатын жабдық аязға төзімді
металл
қорытпаларынан
дайындалуы тиіс.

Сур. 2.5-Мұнаралар, діңгектер

Мұнара-бұл базаның бүйірінен немесе диаметрінен биіктіктің едәуір
басым болуымен сипатталатын инженерлік құрылым, сонымен қатар
іргетаста (қадалы және монолитті). Діңгекке қарағанда байланыс
мұранасының қосымша кергісі және бекітпелері жоқ, ал бос тұрған діңінің
ортасында жабдыққа техникалық көрсетуге арналған баспалдақ орналасқан.
6.
Көп қабатты ғимараттардың қаңқалары (2.6-сурет). Өнеркәсіптік
және азаматтық ғимараттарда қолданылады [13].
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Болат
қаңқасы
темірбетонға
қарағанда белгілі бір артықшылықтарға
ие. Оны орнату әлдеқайда жылдам, ал
құрылыс
мерзімдерін
қысқарту
салынып жатқан кәсіпорынның негізгі
қорларының құнын едәуір үнемдеуге
мүмкіндік береді. Алайда, металл
жақтау темірбетонға қарағанда қымбат,
металды көп тұтынуды қажет етеді
және пайдалану қымбатырақ.
Сур.2.6-Көп қабатты
ғимараттардың қаңқасы

7. Атом энергиясын бейбіт мақсаттарда пайдалану жөніндегі өзге де
конструкциялар,
ғарыштық
және
радиобайланысқа
арналған
радиотелескоптардың әртүрлі конструкциялары, теңізде мұнай мен газды
барлау мен өндіруге арналған платформалар (сурет. 2.7, 2.8).

Сур.2.7 Радиотелескоп РТ-70 (П-2500)

Сур.2.8 Теңіз бұрғылау платформалары

Металл конструкцияларының артықшылықтары:
1. Сенімділік.
Ол серпімді кезеңдегі құрылымдардың нақты
жұмысының есептелген алғышарттармен сәйкес келуімен қамтамасыз етіледі
[13].
2. Жеңілдік. Металл конструкциялар тастан, ағаштан және
темірбетоннан жеңіл.
3. Индустриалдығы. Металл конструкциялар зауыттық дайындықтың
жоғары деңгейімен металл конструкцияларының зауыттарында (ZMK)
жасалады. Құрылымдарды монтаждау жоғары өнімді техниканы қолдана
отырып, өнеркәсіптік әдістермен жүзеге асырылады.
4. Өткізбеу. Ол металдардың жоғары тығыздығымен қамтамасыз
етіледі. Су өткізбеушілік сұйыққоймаларда, газгольдерлерде, құбырларда
және т. б. Металл конструкцияларды қолдану үшін қажетті шарт болып
табылады.
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Металл конструкцияларының кемшіліктері:
1. Жегіде. Металл конструкциялардың тоттануға төзімділігін арттыруға
болатқа арнайы қоспалағыш элементтерді қосу, конструкцияларды қорғаныш
пленкалармен (лактармен, бояулармен, эмальдармен және т.б.) жабу,
элементтердің ұтымды конструктивтік нысанын таңдау (саңылаусыз,
қуыссыз) арқылы қол жеткізіледі. Алюминий қорытпалары мен шойынның
жегідеге төзімділігі болаттың коррозияға төзімділігіне қарағанда едәуір
жоғары.
2. Шағын отқа рұқсат. Конструкцияның талап етілетін отқа
төзімділігіне оларды отқа төзімді қаптамалармен (ісінетін жабындармен,
минералды мақтадан жасалған төсеніштермен, гипсокартон плиталарымен,
құрылыс ерітіндісімен, бетонмен, керамикамен және т.б.) қорғау арқылы қол
жеткізіледі.
2.2 Болат. Болаттардың жіктелуі
Құрылыс металл конструкциялары үшін негізінен болат және
алюминий қорытпалары қолданылады [10].
Жұмыс үшін ең маңыздысы-механикалық қасиеттер:
− беріктік;
− серпімділік;
− иілгіштік;
− серпімді бұзылу үрдісі;
− жүгірткі;
− қаттылық;
− дәнекерлеу;
− коррозиялық;
− тозу үрдісі және технологиялық.
Беріктік - материалдың сыртқы күш әсеріне жойылмай төзімділігін
сипаттайды.
Серпімділік-сыртқы
жүктемелерді
алып
тастағаннан
кейін
материалдың бастапқы пішінін қалпына келтіру қасиеті.
Икемділік-жүктемені алып тастағаннан кейін деформативті күйді
сақтау үшін материалдың қасиеті, яғни қалдық деформацияларды бұзбай алу.
Сығу-жүктемені
арттырмай,
уақыт
өте
келе
үздіксіз
Деформацияланатын материалдың қасиеті.
Қаттылық-металдың беткі қабатының серпімді және пластикалық
деформацияларға немесе оған қатты материалдан индикатор енгізілген кезде
бұзылуына қарсы тұру қасиеті.
Статикалық жүктеме кезіндегі металдың беріктігі, сондай-ақ оның
серпімді және пластикалық қасиеттері кернеулер мен салыстырмалы
ұзарулар арасындағы тәуелділік диаграммасын жаза отырып, стандартты
үлгілерді созуға сынаумен анықталады.
Әр түрлі металдардың созылу диаграммалары суретте көрсетілген. 2.9.
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Сур. 2.9-Металдың механикалық сипаттамаларын анықтау:
а-созылуға сынау үшін үлгі; б-пропорционалдылық шегі мен серпімділік шегін
анықтауға [10]

[10]:

Болаттардың жіктелуі
Беріктік қасиеттері бойынша болаттар шартты түрде үш топқа бөлінеді
− кәдімгі беріктік (=29 кН / см);
− жоғары (=29-40 кН / см);

− жоғары (>40 кН/см).
Болаттың беріктігін арттыру қоспалау және термиялық өңдеу арқылы
жүзеге асырылады. Болаттың химиялық құрамы бойынша олар көміртекті
және қоспаланған болып бөлінеді.
Көміртекті болаттар кремний (немесе алюминий) және марганец
қосылған темір мен көміртектен тұрады.
Көміртек (У) болаттың беріктігін арттыра отырып, оның икемділігін
төмендетеді және дәнекерлеуді нашарлатады, сондықтан тек төмен
көміртекті болаттар қолданылады (У < 0,22%).
Темір мен көміртектен басқа қоспаланған болаттарда болаттың
сапасын жақсартатын арнайы қоспалар бар. Алайда, қоспалар болаттың
дәнекерленуін нашарлатады және оның құнын арттырады, сондықтан
құрылыста құрамында 5% - дан аспайтын қоспасы бар төмен қоспаланған
болаттар қолданылады.
Негізгі қоспалаушы қоспалар кремний (с), марганец (Г), мыс (Д), хром
(Х), никель (Н), ванадий (Ф), молибден (М), алюминий (Ю), азот (А) болып
табылады. [10].
1. Кремний болатты дезоксидтейді, яғни артық
оттегін
байланыстырады және оның беріктігін арттырады, икемділікті төмендетеді,
дәнекерлеуді және коррозияға рұқсатті нашарлатады.
2. Марганец беріктігін арттырады, күкірттің зиянды әсерін азайтады.
Марганец > 1,5% болған кезде болат сынғыш болады.
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3. Мыс беріктігін арттырады, жегідеге қарсы тұрақтылықты арттырады.
Мыс құрамы > 0,7% болаттың тозуы мен сынғыштығына ықпал етеді.
4. Хром мен никель болаттың беріктігін арттырады, икемділікті
төмендетпестен және оның коррозияға төзімділігін жақсартады.
5. Алюминий болатты залалсыздандырады, фосфордың зиянды әсерін
бейтараптандырады, соққы тұтқырлығын арттырады.
6. Ванадий мен молибден икемділікті төмендетпестен беріктігін
арттырады, дәнекерлеу кезінде термиялық өңделген болаттың беріктенуіне
жол бермейді.
7. Бөлінбеген күйдегі азот болаттың тозуына ықпал етеді, оны сынғыш
етеді, сондықтан ол 0,009% - дан аспауы керек.
8. Фосфор зиянды қоспаларға жатады, себебі ол болаттың
сынғыштығын арттырады.
Болат-көміртегі бар темір қорытпасы және 2,14% дейін көміртегі бар
басқа элементтер.
Болаттар ыстықтай илектелген және термоөңделген (суда шынығу және
жоғары температуралы жіберу) болып бөлінеді. [10].
Болаттың дезоксидтену дәрежесі бойынша:
− қайнаған;
− жартылай тыныш;
− тыныш.
Тыныш болаттар динамикалық əсерге ұшырайтын жауапты
құрылымдарды өндіруде қолданылады. Жартылай тыныш болат – қайнаған
жəне тыныш арасындағы аралық.
Болаттарды таңбалау
Қайнаған болат маркасының соңында "кп" әріптері, жартылай тыныш "пс"әріптері
жазылады.
Қоспалаушы элементтер мынадай әріптермен белгіленеді: Н (никель), к
(кобальт), г (марганец), х (хром), в (вольфрам), м (молибден), Ю (алюминий),
с (кремний), ф (ванадий), Р (бор). Әріптер көміртегі мөлшерін көрсететін
саннан кейін жазылады. Егер әріптен кейін сан болмаса, онда болаттағы
қоспаланған элементтің мазмұны 1-1, 5% құрайды. Алып тастау үшін
жасалған молибден және ванадий мазмұны көптеген болаттар 0,2-0,3%.
Егер болаттағы қоспалаушы элемент 1,5% - дан көп болса, онда әріптен
кейінгі Сан оның мазмұнын пайызбен көрсетеді. Мысалы, 15x маркасы
орташа 0,15% C және 1-1, 5% Cr,Болат 35g2 - 0,35% C және 2% Mn болатын
болатты
білдіреді.
Жоғары сапалы болаттар мен жоғары сапалы болаттарды белгілеудегі
айырмашылық жоғары сапалы болат маркасының соңында А әрпіне
байланысты болады. Мысалы, 40хнм Болат - сапалы, ал 40хнм болат жоғары сапалы.
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2.3 Болат өндіру тәсілдері. Термиялық өңдеу түрлері
Болат өндірісі шойынды, болат сынықтарын, металдандырылған
шекемтастарды қайта өңдеуден, арнайы пештерде жүзеге асырылады. Болат
өндіру процесі қатты тотықтырғыштар немесе оттегі газ арқылы шойын
артық көміртекті және басқа да қоспаларды тотығу негізделген [10].
Қазіргі уақытта негізінен болат балқытудың түрлендіргіш, ашық пеш
және электр болат балқыту процестері қолданылады.

Конвертор әдісі балқытылған шойынды сығылған ауамен үрлеуге
негізделген. Үрлеу кезінде ауа оттегі шойын қоспаларымен әрекеттеседі және
оларды тотықтырады, нәтижесінде болат пайда болады.
Конверторлық әдіс үшін домна пештерінде алынған және арнайы
металл қабылдағыштарда (араластырғыштарда) ұсталған сұйық шойын
қолданылады.
Түрлендіру əдісінің артықшылықтары:
1) агрегаттардың жоғары өнімділігі;
2) жабдықтың ықшамдылығы және т. б.
Бұл әдістің кемшіліктері болат пен темір сынықтарының көп мөлшерін
өңдеудің мүмкін еместігі, сондай-ақ шойындарды тек белгілі бір химиялық
құрамды қайта өңдеу болып табылады.
Түрлендіргіш болаттың маркалары Б және Т бастапқы әріптерімен
белгіленеді, бұл бессемер және болат дегенді білдіреді.
Ашық аспан әдісі болат сынықтары мен өндіріс қалдықтарын қайта
өңдеу қажеттілігінен туындады. Болат пен темірді еріту үшін температура
соншалықты жоғары болатын пеш жасау қажет болды. Ашық пештегі
жоғары температураны алу өнеркәсіптік қалдықтарды заряд материалдары
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ретінде пайдалануға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі қасиеттері бар
болаттарды алуға мүмкіндік берді.
Ашық болат табағы мен сұрыпты, рельстер, құймалар, соғу және
штамптауға арналған дайындамалар түрінде келеді.
Электр пештерінде болатты балқыту жоғары сапалы болаттарды алуға
мүмкіндік береді. Процестің мәні болатты күкірт және фосфор түріндегі
қождар мен қоспалардан тазарту болып табылады.
Кәдімгі сапалы көміртекті болаттар құрамында көміртектің 0,65-0,70%
дейін болады және СТ әріптерімен және болаттың шартты нөмірі болып
табылатын санмен белгіленеді, мысалы: СТ 2, СТ 3 және т. б. Көп нөмірі
болды, соғұрлым онда қамтылған көміртегі және ол берік және қатты.
Жоғары сапалы көміртекті болаттар пайыздың жүзден бір бөлігіндегі
көміртектің орташа мөлшерін көрсететін санмен ғана көрсетіледі. Мысалы,
15 маркалы болатта 0,15% көміртегі, 20 маркалы болатта -0,20% көміртегі
бар.
Көміртекті болаттар құрамында 0,65-тен 1,35% - ға дейін көміртегі бар.
Олар берік, қатты, бірақ аз тұтқыр.
Көміртекті аспаптық болаттар екі топқа бөлінеді: сапалы және жоғары
сапалы.
Көміртекті аспаптық сапалы болаттар У әрпімен және пайыздың оннан
бір бөлігінде көміртектің орташа мөлшерін көрсететін санмен белгіленеді.
Мысалы, У8 маркалы болатта 0,8% көміртегі, ал У13 маркалы болатта 1,3%
көміртегі бар. Жоғары сапалы болаттың көміртекті аспаптық маркасында
олар А әрпін қояды, мысалы, У9A, У13A.
Қоспаланған болаттар әріптермен және сандармен көрсетіледі (2.10сурет). Алғашқы екі сан пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртектің орташа
мөлшерін білдіреді, содан кейін орыс алфавитінің әріптері осы болатты
құрайтын қоспалаушы элементтерді көрсетеді.
Қоспалаушы элементтер келесі әріптермен белгіленеді:

Сур. 2.10-Қоспалаушы элементтер
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Болатты термиялық және химиялық-термиялық өңдеу
Термиялық өңдеу-бұл металды немесе қорытпаны белгілі бір
температураға дейін қыздыру, осы температурада ұстап тұру және кейіннен
салқындату процесі, нәтижесінде металдың немесе қорытпаның ішкі
құрылымы (құрылымы) және физикалық, механикалық және технологиялық
қасиеттері өзгереді [21].
Термиялық өңдеудің негізгі операциялары-тазарту, қалыпқа келтіру,
қатайту және босату [13].
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Температура-бұл термиялық өңдеу операциясы, ол қатайтылған
болатты белгілі бір температураға дейін қыздыру (өнімнің мақсатына
байланысты 150° - тан 650°C-қа дейін), осы температурада ұстау және
кейіннен салқындату [13].
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2.4 Болат табағы және илегі. Сортамент
Сорт-бұл пішіні, мөлшері мен сипаттамалары көрсетілген металл
профильдерінің ғылыми негізделген тізімі. Ең көп қолданылатын илем және
иілген профильдер [14].
Илем металы табақ және пішінді болып бөлінеді-бұрыштар, арналар,
қос таврлар, таврлар және құбырлар. Бүгілген профильдер-бұрыштар,
швеллерлер және "Z" - бейнелі профильдер.
Болат табағы (сурет. 2.11, а) қалың табақты, жұқа табақты және
әмбебап болып бөлінеді.
Қалың табақ (қалыңдығы 4-тен 160 мм-ге дейін) конструкцияларында,
сондай-ақ құрама құрылымдардың элементтері ретінде (белбеу, I-сәулелер
мен бағандардың қабырғалары) қолданылады. Жұқа табақты болат
(қалыңдығы 0,5...4 мм) иілген профильдер мен қоршау конструкцияларын
жасау үшін қолданылады. Әмбебап болат табағы (қалыңдығы 6...40 мм) 4
тегіс беті бар.
Бұрыштық илектелген болат тең және тең емес (сурет. 2.11, в).
Бұрыштардың сөрелерінің өлшемдері 50-ден 250 мм-ге дейін, қалыңдығы 5тен 30 мм-ге дейін. Бұрыштық болаттан торлы құрылымдар мен құрылымдар
жиі жасалады: фермалар, аркалар, биік мұнаралар мен діңгектер.
Илемканалдары № 5-тен № 40-қа дейін шығарылады, ал каналдың нөмірі
оның биіктігіне сантиметрмен сәйкес келеді (сурет. 2.11, г).
Құрылыста канал-бұл дайын арқалық (жабынды жүргізу), әсіресе үлкен
көлбеу ғимараттардың жабындарында тиімді. Швеллерлер-сондай-ақ
құрамдас арқалықтардың, бағаналардың, байланыстардың қималарының
элементтері. Қос таврлы профильдер сөрелердің ішкі қырларының
көлбеуімен келеді (сурет. 2.11, д) және параллель беттері бар (сурет. 2.11, e).
Біріншілері арқалықтар ретінде жиі қолданылады. Мұндай қос таврлар
(№10-нан № 60-қа дейін) 4-б м-ге дейінгі аралықтарды жабуға мүмкіндік
береді.
Параллель сөрелері бар қос таврлар үш түрдt шығарады:
1) арқалықты;
2) кең қабатты;
3) бағаналы.
Арқалық және кең жолақты профильдердің көлденең қимасының
биіктігі 1 м жетеді. Мұндай қуатты арқалықтармен 10 м дейінгі аралықты
жабуға болады.
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Сур. 2.11-Профильдердің түрлері: а-табақ, б-тең бұрышты бұрыш, в-тең емес
бұрышты бұрыш, г-швеллер, д-сөрелердің ішкі қырларының еңісі бар қос тавр,
сөрелердің параллель қырлары бар е-қос тавр, ж - тавр, з - дөңгелек құбыр,
и-иілген шаршы құбыр

Қос таврларды кесу арқылы торлы құрылымдардың белдіктері ретінде
қолданылатын таврлы профильдерді алуға болады: фермалар, жақтаулар,
аркалар (сурет. 2.11, ж). Құбырлы профильдер дөңгелек, тікбұрышты және
иілген. Дөңгелек құбырлар (сурет. 2.11, з) өз кезегінде ыстықтай
деформацияланған (жіксіз) және дәнекерленген болып бөлінеді [14].
2.5 Құрылыс металл конструкцияларына арналған болат
маркасын таңдау
Құрылыс конструкциялары үшін болат маркасын таңдау материалдың
жұмысына әсер ететін келесі параметрлерге байланысты [10]:
− құрылым орнатылатын және пайдаланылатын орта температурасы;
бұл фактор төмен температурада сынудың жоғары қауіптілігін ескереді;
− динамикалық, діріл және ауыспалы жүктемелер кезінде материал
мен құрылымдардың жұмыс ерекшелігін анықтайтын жүктеме сипаты;
− кернеу күйінің түрі (бір осьті қысу немесе созу, жазық немесе
көлемді кернеу күйі) және пайда болатын кернеулердің деңгейі (қатты немесе
әлсіз жүктелген элементтер);
− меншікті кернеулердің деңгейін, кернеулердің шоғырлану дәрежесін
және қосылыс аймағындағы материалдың қасиеттерін анықтайтын
элементтерді қосу әдістері;
− элементтерде қолданылатын илемнің қалыңдығы. Бұл фактор
қалыңдығының жоғарылауымен болаттың қасиеттерінің өзгеруін ескереді.
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Материалдың жұмыс жағдайына байланысты құрылымдардың барлық
түрлері ҚНжЕ II сәйкес төрт топқа бөлінеді-23-81*.
Дәнекерленген құрылымдарға арналған материалдарда дәнекерлеуді
бағалау қажет. Дәнекерлеу қосылыстары жоқ құрылымдық элементтерге
қойылатын талаптарды төмендетуге болады, себебідәнекерлеу өрістерінің
болмауы, кернеудің төмен концентрациясы және басқа факторлар олардың
жұмысын жақсартады [10].
Әр түрлі металл конструкцияларын өндіруге арналған металл
ғимараттар мен құрылыстардың сипаттамаларына, сондай-ақ пайдалану
жағдайларына байланысты таңдалады. Таңдалған материал құрылымның
сенімділігін және объектіні салудың экономикалық тиімділігін қамтамасыз
етуі керек. Металл конструкцияларына арналған металл техникалықэкономикалық талдау нәтижелеріне негізделген жобалау сатысында
таңдалады.
2.6 Болаттың ақаулары. Ақау түрлерi
Болатты термиялық өңдеу кезінде пайда болатын ақаулар екі түрге
бөлінеді: қайтымды және қайтымсыз. Бірінші жағдайда, оларды
дайындаманы қосымша термиялық өңдеу арқылы"алып тастауға" болады,
екіншісінде – өнім ақаулы, содан кейін қайта балқытуға жатады.
Бірінші топқа қызып кету жатады – болатты 1250...11000с – тан жоғары
температураға дейін қыздыру (көміртегі мөлшері жоғары болаттар үшін аз
мәндер). Егер сіз осындай температурада дайындаманың тозу уақытын
көбейтсеңіз, ақаулық күшейеді. Қызып кететін металда дәндердің қарқынды
өсуі басталады, бұл олардың пішінінің қолайсыз өзгеруімен бірге жүреді.
Жоғары көміртекті болаттарда Fe3C цементитінің өрескел инелер тәрізді
формалары осындай құрылымның аясында қосымша пайда болады.
Нәтижесінде болаттың механикалық қасиеттері күрт төмендейді, ал қатты
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қыздырылған өнімде соққы тұтқырлығы төмендейді. Мұндай дайындамалар
оларды кез-келген механикалық өңдеуге тырысқанда жойылады (сонымен
қатар бірнеше маңызды деформация дәрежелерімен қысыммен өңделеді).
Болаттың қызып кетуін жоюға болады. Ол үшін аустениттік
түрлендірудің басталу температурасынан 40...600С жоғары температураға
дейін жағыңыз. Біраз уақыттан кейін дайындамалар пешпен бірге баяу
салқындатылады. Жылы мезгілде тыныш ауада салқындауға болады
(сызбаларсыз және жасанды ауа ағындарынсыз). Нәтижесінде дәндер
кішірейіп, дөңгелек пішінге ие болады, ал бұрынғы физика-механикалық
сипаттамалары металға қайтарылады.
Термиялық өңдеудің қайтымсыз ақауы-күйік. Бұл болат балқу
температурасынан 50...1000С төмен температураға дейін қызған кезде пайда
болады. Мұндай температурада әрдайым астық шекараларында орналасқан
болатқа металл емес қосындылар – күкірт және фосфор ериді. Бұл сондай-ақ
астық шекаралары арқылы өтетін қарқынды тотығумен бірге жүреді. Күйген
металл өзінің икемділігін толығымен жоғалтады, нәтижесінде кейіннен соғу
немесе илектеу кезінде жыртылған жарықтар пайда болады. Мұндай
Болаттың бастапқы құрылымын қалпына келтіру мүмкін емес.
Ақауды түзету жолдары
Негізгі ақаулардан басқа, термиялық өңдеудің әр түрі жергілікті (сурет.
2.12). Көптеген жағдайларда олар жойылады.

Сур. 2.12-Болатты термиялық өңдеу кезіндегі ақаулар

Болатты термиялық өңдеудің типтік ақаулары:
− Өңделген бұйымның қаттылығының сәйкес келмеуі. Бұл берілген
режим бұзылған кезде пайда болады: мысалы, салқындату жылдамдығының
жоғарылауы/төмендеуі,
дайындаманы
пеште
ұстау
уақытының
жеткіліксіздігі немесе төменгі/жоғары температураға дейін қыздыру
нәтижесінде. Қайта термоөңдеу арқылы түзетіледі.
− Карбидті қосындылар торының пайда болуы. Болаттың қызып
кетуіне байланысты және металды қалыпқа келтіру немесе дайындаманы
бірнеше рет қайта өңдеу арқылы жойылады.
− Мартенситтік трансформация кезінде пайда болған жоғары жылу
кернеулеріне байланысты болат дайындаманың крекингінен туындаған
крекинг. Бұл қатайту кезінде металды салқындатудың рұқсат етілген
жылдамдығынан асқан кезде көрінеді. Мұндай ақауды түзету мүмкін емес.
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− Көміртексіздендіру: болаттың беткі қабаттарында цементиттің күйіп
кетуі, сонымен бірге жоғары температуралы Feo темір оксидінің пайда болуы.
Бұл пеште қыздырылған дайындаманың тым ұзақ экспозициясында немесе
бақыланбайтын атмосферасы бар отты жылыту құрылғыларын пайдалану
кезінде пайда болады. Біз ақауды ішінара түзетеміз: бланкілерді қалыпқа
келтіруге болады, бірақ болаттың маркасы көміртектің пайыздық мөлшерін
азайту бағытында өзгереді.
Қыздыруды электр пештерінде немесе
қышқылсыз қыздыру пештерінде жүргізу керек.
− Беті немесе қимасы бойынша біркелкі емес қаттылық. Ақау сапасыз
босатумен байланысты (мысалы, қоспалармен ластанған салқындату ортасын
пайдалану немесе дайындамаларды бір-біріне босату ыдысына тигізу). Ақау
одан әрі қарқынды салқындату ортасын, атап айтқанда суды немесе NaCl
сулы ерітіндісін қолдана отырып, қалыпқа келтіру және қатайту арқылы
жойылады.
− Термиялық өңделген бұйымдардың механикалық деформациясы
немесе деформациясы. Оларды гидравликалық престерде түзету арқылы, ал
қажет болған жағдайда – қайта термоөңдеуді қолдану арқылы, бірақ
салқындатудың баяу жылдамдығымен жояды.
Дәнекерленген құрылымдардың түйіспелерін термиялық өңдеу кезінде
пайда болатын ақаулар оларды қайтадан қыздыру және тыныш ауада
салқындату арқылы жойылады.
2.7 Металл конструкциялар және олардың тағайындалуы
Сəулелердің жіктелуі
Сәуле-бұл көлденең иілу үшін жұмыс істеуге арналған қатты қиманың
құрылымдық элементі [25].
Шоқтар қарапайым және арзан өндірудің арқасында құрылыс
конструкцияларының ең көп таралған элементтері болып табылады. Олар
көпірлер, вагондар, эстакадалар, ғимараттардың қаңқалары, бөгеттер және
басқа да құрылыстардың құрамына кіреді.
Ең көп қолданылатыны-момент жазықтығында симметриялы түрде
дамыған қос тавр секциясының арқалықтары (сурет.2.13). Қабырға барлық
көлденең күштерді қабылдайды Q, ал белдіктер (сөрелер деп те аталады) иілу
моментінің шамамен 80% құрайды Мх = Nxz.
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Сур. 2.13-Илемдеу жəне құрама қос тавр арқалықтары: а-илемдеу қос тавры;
б - параллель қырлармен бірдей; в - дəнекерленген, екі таврдан құралған;
г - табақтардан дəнекерленген; д, е - беріктігі жоғары бұрандарда құрама

Сұрыптамада қолданыстағы жүктемені қабылдай алатын профиль
болмаған кезде құрама арқалықтар қолданылады. Іс жүзінде олар
арқалықтардың биіктігі 60 см-ден асатын жерге өтеді. Құрама арқалықтарда
бөлім әдетте үш табақтан тұрады - тік (қабырға) және дәнекерлеу арқылы
жалғанған екі көлденең (сөрелер) (сурет. 2.13, е). Басқа бөлімдер де
қолданылады, мысалы, қабырға табағымен немесе бұрыштардан жасалған
сөрелермен және болаттан жасалған қабырғамен (сурет.2.13, ж). Оларды қосу
әдісіне сәйкес дәнекерленген арқалықтар ең көп таралған, тойтарылған және
жоғары берік бұрандармен ерекшеленеді, олар негізінен динамикалық
жүктемелер үшін қолданылады. Перфорацияланған қабырғасы бар сәулелер
(сурет. 2.14) жылжымалы қос таврдан оны зигзаг тәрізді сызық бойынша кесу
және одан кейін шығыңқы жиектер бойынша бөліктердің түйістіріп
дәнекерлеу арқылы дайындайды.
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Сур. 2.14-Арқалықтардың қабырға типі бойынша жіктелуі: а - тұтас;
б-саңылаулармен тесілген; в, г - илемқос таврының қабырғаларын кесу жəне
кейіннен дəнекерлеу арқылы тесілген; д - материалдың бірдей шығыны кезінде
алдын ала кернеулі көтеру қабілеті мен қаттылығы

Фермалардың металл құрылымдарының түрлері (сурет. 2.15)
Фермалар-бұл көлденең иілу үшін арқалықтар сияқты жұмыс істейтін
торлы құрылымдар. Олар жеке өзектерден тұрады, онда тек иілу кезінде
жұмыс істеу кезінде бойлық созылу немесе қысу күштері пайда болады.[25].

Сур. 2.15-Ферма схемалары

Металл фермалардың негізгі түрлері жалпақ және кеңістіктік
(сурет.2.16): шыбықтары бір жазықтықта орналасқан жалпақ фермаалар
жүктемелерді тек бір жазықтықта қабылдайды, ал кеңістіктік фермаалар
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кеңістіктік сәулені құрайды және жүктемелерді кез-келген бағытта
қабылдайды. Кеңістіктік ферма жалпақ фермалар түріндегі беттерден тұрады.
Тегіс фермалар ғимарат рамасының басқа элементтеріне байланыстар
арқылы бекітіледі.

Сур. 2.16-Ферманың жазық жəне кеңістіктік металл құрылымын сызу:
а) жазық фермалар, б) кеңістіктік фермалар

Болат бағаналар
Тіректер (бағандар) - бұл қысу үшін жұмыс істейтін жоғары тік
тіректер. Олар үлкен аралықтардың аражабындарының аралық тіректері,
ғимараттар қаңқаларының тік элементтері, эстакадалардың тіректері, жұмыс
алаңдары, құбырлар және басқалар ретінде қолданылады [25].

қима;

Болат бағаналар (сурет. 2.17) мынадай белгілері бойынша ажыратады:
- орналасқан жері бойынша: шеткі және ортаңғы қатарлар үшін;
- оқпан конструкциясы бойынша: тұрақты қима, ауыспалы (сатылы)
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- оқпанның қимасы бойынша: тұтас, өтпелі (қиғаштармен немесе
тақтайшалармен жалғанған жекелеген бұтақтардан), аралас типті (кран үсті
бөлігі тұтас, кран асты тұтас).

Сур. 2.17-Болат бағаналардың негізгі түрлері: а-көпірлі крандары жоқ
ғимараттар үшін тұтас тұрақты қима; б-бірдей екі тармақты қима; в-көпірлі
крандармен жабдықталған ғимараттар үшін тұтас қима; г-бірдей, ауыспалы екі
тармақты қима; д-бірдей, ауыспалы қиманың бөлек типі

Еден деңгейінен баған астының жоғарғы жағына дейінгі қашықтық 600
мм (бағандар үшін Н= 8,4 - 9,6 м), 200 мм (бағандар үшін Н = 6 - 8,4 м).
Сатылы (екі тармақты) колонналар биіктігі 9,6 -18 м, жүк көтергіштігі
12,5 т дейінгі крандармен жабдықталған ғимараттарға арналған. Бағанның
кран үсті бөлігі (мойны) дәнекерленген қос таврдан жасалады, кран асты
тормен жалғанған екі тармақтан тұрады. Қос тармақты колонналардың кран
асты бөлігі илемдік швеллерлерден және қос таврлардан (қиманың биіктігі
400 мм дейін болғанда), иілген швеллерлерден және дәнекерленген немесе
илектелген қос таврлардан (қиманың биіктігі 400 - 650 мм болғанда)
орындалады.
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Болат бағаналардың табандары темірбетон негізіне бекітілген
зәкірбұрандарына бекітіледі. Қолдау цемент-құм ерітіндісі немесе таяз
агрегаттағы бетон қабаты арқылы жүзеге асырылады. Конструкциясы тиянақ
байланысты қималы колонналар, сипаттағы жүктемелер (орталық,
орталықтан тыс). Қатты және торлы бағандардың аяқ киімдері (бұтақтар
арасында қысқа қашықтықта) ортақ негізге ие. Траверстің биіктігіне
байланысты бағанның төменгі шеті 0,6 - 0,9 м белгісінде орналасады.
Коррозиядан қорғау үшін колоннаның жерленген бөлігі бетондалған.
2.8 Болаттардың дәнекерленуі
Дәнекерлеу-бұл берiлген пайдалану жағдайында жұмыс жасай алатын
(жүктеме, қоршаған орта, температура және басқалар) бр тект және көптект
материалдардан дәнекерленген қосылысты қалыптастыру мүмкіндігі. [25].
Дәнекерлеудiң физикалық және технологиялық түрлерi болады [41].
1. Физикалық дәнекерлеу металдардың дәнекерлеу нәтижесінде қандай
да бір жолмен химиялық байланысы бар монолитті қосылыстар түзуге
қабілеттілігін білдіреді. Көптеген металдар мен қорытпалар жақсы
физикалық дәнекерлеуге ие.
2. Технологиялық дәнекерлеу техникалық-экономикалық индикатор
болып табылады және пайдалану кезінде құрылымның сенімділігі мен
өндіріс кезіндегі ең төменгі құн талаптарын қанағаттандыратын қажетті
сападағы дәнекерленген қосылысты алу мүмкіндігін сипаттайды.
Технологиялық дәнекерлеу негізгі металдың қасиеттеріне де, балқитын
(толтырғыш, электрод) металдың құрамына, дәнекерлеу әдісі мен режиміне,
қолданылатын флюстерге, жабындарға, қорғаныс газдарына, дәнекерлеу
қондырғысының құрлымына және өнімді пайдалану жағдайларына
байланысты.
Болаттарды дәнекерлеу бойынша жіктеу [25]
Болаттың дәнекерленуі бойынша 4 топқа бөлінеді:
1) жақсы дәнекерленген;
2) қанағаттанарлық дәнекерленген;
3) шектеулі дәнекерлеу;
4) нашар дәнекерленген.
Бірінші топқа дәнекерлеу әдеттегі технология бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін болаттар кіреді, яғни.дәнекерлеуге дейін және дәнекерлеу
процесінде жылытусыз және кейіннен термиялық өңдеусіз. Алайда, ішкі
кернеулерді жеңілдету үшін термиялық өңдеуді қолдану жоққа
шығарылмайды.
Екінші топқа негізінен болат кіреді, дәнекерлеу кезінде қалыпты
өндірістік жағдайда жарықтар пайда болмайды. Сол топқа болаттар кіреді,
олар жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін алдын-ала қыздыруды,
сондай-ақ алдын-ала және кейінгі термиялық өңдеуді қажет етеді.
Үшінші топқа дәнекерлеудің қалыпты жағдайында жарықтардың пайда
болуына бейім болаттар кіреді. Дәнекерлеу кезінде олар алдын-ала
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термиялық өңдеуден өтіп, қызады. Сонымен қатар, осы топқа кіретін
болаттардың көпшілігі дәнекерлеуден кейін өңделеді.
Төртінші топқа дәнекерлеу қиын және жарықтардың пайда болуына
бейім болаттар кіреді. Бұл болаттар шектеулі түрде дәнекерленген,
сондықтан оларды дәнекерлеу міндетті түрде алдын-ала термиялық
өңдеумен, дәнекерлеу кезінде қыздырумен және кейіннен термиялық
өңдеумен жүзеге асырылады.
Жақсы дәнекерленген көміртекті, төмен және орташа қоспаланған
болаттар. Дәнекерлеу шарттары қалыпты. Құйылған металдың үлкен көлемі
бар құйма бөлшектерді аралық термоөңдеумен (осы болатқа арналған
термоөңдеу режимі бойынша күйдіру немесе жоғары босату) қайнату
ұсынылады. Статикалық жүктемемен жұмыс істейтін құрылымдар үшін
дәнекерлеуден кейін термиялық өңдеу жүргізілмейді.
Динамикалық жүктемелермен немесе жоғары температурада жұмыс
істейтін жауапты құрылымдар үшін термоөңдеу техникалық шарттарға
сәйкес жүргізіледі. Балқытылған металдың үлкен көлемі бар бөлшектер
күйдіруге немесе жоғары босатуға жатады.
Э42, Э42А, Э50, Э50А, Э55 (МЕМСТ 9467 - 75) электродтарымен
дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу қалыпты кесу құралымен өңделеді.
Болаттардың маркалар бойынша дәнекерленуі 2.1кестеде келтірілген..
Кесте 2.1 Болаттардың дәнекерленуі
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2.9 Дәнекерлеу түрлерін жіктеу
Дәнекерлеу-жекелеген дайындамалар мен бөлшектерді құрастыру және
қосу арқылы бұйымдарды дайындаудың технологиялық процесі. Бұл
жағдайда қосылыс бұрандар, тойтармалар, экрандар және басқа түрлер
түрінде механикалық құралдармен емес, қосылатын бөлшектердің
интератомиялық өзара әрекеттесу күштеріне байланысты жүзеге асырылады
[25].
Бүгінгі күні дәнекерлеу жұмыстары машина жасау, құрылыс және
жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, көптеген өнеркәсіптік салаларда
қолданылады.
Қалыңдығы 2...50 мм болаттар мен олардың қорытпаларын
дәнекерлеудің негізгі түрі-металл электродпен доғалық дәнекерлеу:
автоматты, жартылай автоматты және қолмен.
Ағын қабаты астындағы автоматты доғалық дәнекерлеу көлденең
жазықтықта, барлық кеңістіктік позициялардағы қорғаныс газдарының
ортасында, автоматтармен де, жартылай автоматтармен де қолданылады;
доғасыз электр қождары - тік күйде. Қалыңдығы 40-50 мм-ден асатын
элементтерді қосу үшін электр шламын дәнекерлеу ұсынылады. Оның
негізінде электрлік қайта балқыту мен электроқож құюдың жаңа
металлургиялық процестері жасалды [40].
Түйіспелі дәнекерлеу негізінен сериялық өндірісте әртүрлі профильдің
түйіспелерін қосу үшін қолданылады. Контактілі нүктелік дәнекерлеу болат
пен түсті қорытпалардан жасалған жұқа қабырғалы элементтерді, сондай-ақ
темірбетон бұйымдарына арналған металл конструкцияларының қаңқаларын
қосу үшін қолданылады.
Жұқа қабырғалы бөлшектерді қосу үшін контактілі роликті дәнекерлеу
қолданылады. Вакуумдағы диффузиялық дәнекерлеу біртекті және
гетерогенді металдарды, сондай-ақ металл емес металдарды біріктіреді.
Пластмассаны қосу үшін ультрадыбыстық дәнекерлеу ұсынылады; қарқынды
энергиямен (электронды сәуле мен лазер) дәнекерлеу жоғары өнімділікке ие
және бөлшектердің өлшемдерінде минималды өзгерістер тудырады.
Дәнекерленген өнімді жасау оңай және тойтармаға қарағанда арзан.
Дәнекерленген тігістер, тойтармалармен салыстырғанда, тығыздығы,
беріктігі және сенімділігі жоғары. Дәнекерлеуді қолдану кезінде металл
конструкцияларын өндіруге кететін еңбек шығындары азаяды, металл өңдеу
цехтарындағы еңбек жағдайлары жақсарады.
Дәнекерленген конструкцияларды өндіруде ең көп таралған электр
доғалы дәнекерлеу болып табылады. Электр доғалы дәнекерлеу арқылы
жасалған дәнекерленген қосылыстардың әртүрлілігі (жіктелуі) 2.18 суретте
және дәнекерленген қосылыстарды жобалау нұсқалары 2.19 суретте
көрсетілген.
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Сур. 2.18-Доғалық дəнекерлеу арқылы жасалған дəнекерленген қосылыстардың
жіктелуі

Сур. 2.19-Электр доғалы дəнекерлеумен орындалған дəнекерлеу қосылыстарының
конструкциялары: а) жиектерді дайындаусыз бір жақты түйісу тігісі; б)
жиектерді екі жағынан дайындаумен бірдей; г) дайындалмаған жиектер
бойынша қабаттасқан екі жақты тігіс; д) бір түбірден бұрыштық жалғау; е) екі
жақты тігістермен таврлық жалғау (тік қабырғаның толық дəнекерленбеуімен);
ж) екі жақты тігістермен таврлық жалғау

Түйіспелі қосылыстар (сурет. 2.19, а, б, в) ыдыстар, аппараттар,
құбырлар және басқа да ұқсас конструкциялар сияқты жауапты
дәнекерленген конструкциялардың дәнекерленген қосылыстарының ең көп
таралған түрі болып табылады. Түйіспелі қосылыс дегеніміз-бір-біріне соңғы
беттермен жанасатын екі элементтің қосылуы.

66

Қабаттасуға қосылыстар (сурет. 2.19, г), алға (сурет. 2.19, Е, ж) (таңба)
және бұрыш (сурет. 2.19, д) бұрыштық тігістермен орындалады. Бұрыштық
тігістер автоматты, жартылай автоматты және қолмен дәнекерлеу арқылы бір
немесе бірнеше өту кезінде жасалуы мүмкін, бұл негізгі металдың әртүрлі
тереңдігіне әкеледі [41].
Бұрыштық тігістердің құрылымы:
- қалыпты,
- дөңес,
- ойық.
Бұрыштық тігістер кейде тең емес аяқтармен орындалады.
Қабаттасқан қосылыс дәнекерленген қосылыс деп аталады, онда
бұрыштық тігістермен дәнекерленген элементтер параллель орналасқан және
бір-бірімен ішінара қабаттасады. Бұрыштық қосылыстар түйіспелер сияқты
кең таралмайды, бірақ олар берік тығыз қосылыстарда қолданылады.
Бұрыштық қосылыс дегеніміз-бұрышта орналасқан және олардың шеттерінің
түйіскен жерінде дәнекерленген екі элементтің қосылуы.
Таңбалы қосылыстар тігістердің орналасуы бойынша бір жақты және
екі жақты болып жіктеледі, ал соңғысы дәнекерленген I-сәулелерді,
бағандарды және басқа да өзекті құрылымдарды өндіруде негізгі ретінде
қолданылады. Таңбалық қосылыстар жиектерді кесумен және кесусіз
орындалуы мүмкін (екі жақты немесе бір жақты). Таврлық қосылыс
дәнекерленген қосылыс деп аталады, онда бір элементтің соңы бұрышпен
жанасады және басқа элементтің бүйір бетіне бұрыштық тігістермен
дәнекерленген [41].
Бұл дәнекерленген қосылыстардың ішіндегі ең сенімді және үнемді-бұл
буындық қосылыстар. Қабаттасатын қосылыстарды пайдалану өте оңай,
себебі олар шеттерін алдын-ала кесуді қажет етпейді және оларды
дәнекерлеуге дайындау түйіспелі және бұрыштық қосылыстарға қарағанда
оңай.
2.10 Тойтармалы және бұранды қосылыстардың жіктелуі
Бір бөліктен тұратын қосылыс тойтармалы деп аталады. Көп жағдайда
ол табақтар мен пішінді илем профильдерін қосу үшін қолданылады. [23].
Тойтармалы қосылыстар екі немесе бірнеше табақтардан немесе
тойтармалар көмегімен бір бөліктен тұратын құрылымға қосылған
(бекітілген) бөліктерден тұрады (сурет. 2.20).
Тойтармалар-бұл бір ұшында 1 ендірілген басы бар және екінші
ұшында тойтарыс беру кезінде 2 жабылатын басы бар дөңгелек өзек. Бұл
жағдайда бөлшектер қатты сығылып, берік, бекітілген бір бөліктен тұратын
қосылыс түзеді [26].
Тойтармалар тобы жүзеге асыратын қосылыс деп аталады (сурет. 2.21,
2.22).
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Сур.2.20-Тойтармалы
қосылыстар

Сур.2.21-Тойтармалы
тігісті қалыптастыру

Сур.2.22- Бір қатарлы
тойтармалы қосылыс
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Саңылаудың қабырғаларын кесуге және сындыруға бірдей күшті
тойтармалардың диаметрі келесі шарттан анықталады: d - (1,8...2,2) t,
мұндағы d-тойтарманың диаметрі, мм; t-тойтарманың қалыңдығы, мм (егер
бөлшектер әртүрлі қалыңдықта болса, онда аз есептеледі).
Тойтармалы қосылыстар мен тойтармалардың жіктелуі
Тойтармалар жіктеледі:
- мақсаты бойынша-беріктік пен герметикалықты қамтамасыз ететін
берік тігістер (көпір және кран фермалары, ұшақтар және т. б.), берік тығыз
(жоғары қысымды қазандықтар мен сұйыққоймаларда), тығыз (ішкі қысымы
аз сұйыққоймаларда);
- желімделетін бөлшектердің өзара орналасуы бойынша-бір немесе екі
қабаттасумен түйісетін тігістер (суретті қараңыз. 2.20) және тігістер
(сурет.2.22);
- жолдар санына сәйкес (түйіспелер үшін қатарлар саны буынның бір
жағында ескеріледі) - бір қатар (суретті қараңыз. 2.22) және көп қатарлы
(сурет. 2.23);
- жолдардағы тойтармалардың орналасуы бойынша-параллель (сурет.
2.24) және шахмат (сурет. 2.25) тігістер;
- жұмыс шарттары бойынша (кесу жазықтықтарының саны бойынша) бір кесу тігістері - әр тойтармада бір кесу жазықтығы бар (суретті қараңыз.
2.22, 2.24) және көп кесу - әр тойтарманың бірнеше кесу жазықтығымен (екі
кесу - суретті қараңыз. 2.20; 2.25).
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Сур.2.23-Көп қатарлы
тойтармалы қосылыс

Сур.2.24-Тойтармалардың Сур.2.25-Тойтармалардың
параллель орналасуы бар
шахматтық орналасуы
көп қатарлы тойтармалы
бар көп қатарлы
қосылыс
тойтармалы қосылыс

Бұрандалы қосылыстардың түрлері
Бұран қосылымына мыналар кіреді: бұран, шайба, сомын және
қосылатын бөліктер.[24].
Құрылыс конструкцияларында өрескел, қалыпты және жоғары
дәлдіктегі бұрандар, жоғары беріктігі, өзін-өзі кесу және іргетас (зәкір)
қолданылады. Конструкцияларды жалғауға арналған бұранның басы,
ұзындығы 2-3 мм болатын шыбықтың тегіс бөлігі және шайба салынып,
сомын бұралған шыбықтың кесілген бөлігі бар (сурет. 2.26)

Сур. 2.26-Алтыбұрышты басы бар бұрандарды орындау: А-бұранның
көрнекі бейнесі; б-бұранның сызбасы

Біріншіден, қосылыстар бекіту технологиясымен ерекшеленеді:
байланысқан элементтер арасында ығысусыз және олардың арасындағы
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ығысусыз. Бірінші жағдайда жоғары берікті бұрандар қолданылады, ал
екінші жағдайда – жоғары, қалыпты бұрандар, сондай-ақ өрескел дәлдік.
Бұрандалардың көрсетілген түрлері, оларға сәйкес келетін сомындар мен
жуғыштар тығыздығымен, сапа стандарттарымен, сондай-ақ бұрандалы
саңылауларды қалыптастыру әдісімен ерекшеленеді.
Бұрандардың сипаттамасы:
Жоғары берікті бұрандар: диаметрі бойынша ауытқулар -0,52 мм дейін,
рұқсат етілген саңылау саңылауы – +2 мм дейін;
Жоғары дәлдіктегі бұрандар: диаметрі бойынша ауытқулар -0,3 мм
дейін, рұқсат етілген саңылау саңылауы – +0,5 мм дейін;
Қалыпты дәлдіктегі бұрандар: жоғары берікті бұрандарға сәйкес келеді;
Қатаң дәлдік бұрандары: диаметрі бойынша ауытқулар - + / - 1мм,
рұқсат етілген саңылау саңылауы-3мм.
Жоғары берік бұрандар кеңінен қолданылады, себебі бұл бекітпелер
өте қарапайым, бірақ сонымен бірге олар құрылымға тұрақтылықтың ең
жоғары дәрежесін береді. Осы типтегі бұранды қосылыстардың беріктігі,
басқалардан айырмашылығы, қосылған беттер арасындағы үйкеліс күші
арқылы қол жеткізіледі. Бұл әсерді және жеткілікті үйкеліс күшін алу үшін
бұрандардың күшейтілген кернеуін жасау керек. Кәдімгі бұрандар мұндай
жүктемені жеңе алмайды, сондықтан жоғары беріктігі қолданылады – 8,8
класты, сондай-ақ 10,9, 40ХФА және 40Х болаттан жасалған (немесе кейбір
басқа маркалар, кем дегенде 800 Мпа кедергісі).
Металл конструкцияларын орнату кезінде кернеу дәрежесі
динамометрлері бар кілттермен реттеледі (динамометрлік кілттер деп
аталады), бұл сенімді байланыс алуға мүмкіндік береді. Бұл құралдардың
дұрыс жұмыс істеуін тексеру маңызды, себебі бұрандалы қосылыстардың
сапасы және тұтастай дизайн олардың жұмысына байланысты.
Алты қырлы бұрандар өрескел (МЕМСТ 15589-70), қалыпты (МЕМСТ
7798-70) және жоғары (МЕМСТ 7805-70) дәлдікпен жасалады (сурет. 2.27)
Бұранды белгілеу мысалы: бұран М12×60 МЕМСТ 7798-79-бұран С
алтыбұрышты баспен орындау 1, қалыпты дәлдік, диаметрі жіп d = 12 мм
үлкен қадаммен, ұзындығы l = 60 мм. Бұранның ұзындығы-басын
қоспағанда, цилиндрлік бөліктің ұзындығы.
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Сур. 2.27-Бұрандарды орындау түрлері

Бұрандалы қосылыстардың түрлері
Қосылыстардың екі құрылымдық түрі бар-буындар мен элементтердің
бір-біріне қосылуы. Табақ металының буындары екі жақты немесе бір жақты
қабаттасулармен жүзеге асырылады. Күштің симметриялы берілуін
қамтамасыз ететін екі жақты қабаттасуларға артықшылық беріледі. Бір
жақты қабаттасуы бар буындар (сурет. 2.28) эксцентрлік қосылысты береді,
онда қуат ағыны бастапқы бағыттан ауытқиды, ал иілу моменттері пайда
болады және есептеу үшін қажет бұрандар саны бұл жағдайда 10% артады.
Қалыңдығы бірдей емес табақтарды қабаттасулармен біріктірген кезде
олардың қалыңдығының айырмашылығы тығыздағыштарды қою арқылы
өтеледі, ал тығыздағыш арқылы жұмыс істейтін бұрандардың саны
есептелгенге қарағанда 10% - ға артуы керек.
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Сур.2.28-Бір жақты қабаттасуы бар элементтердің буындары (ромбтар
бұрандардың бақыланбайтын кернеу күшімен байланысты бұрандарды білдіреді)

Сомындар бұрандалы қосылыстың маңызды элементтерінің бірі болып
табылады. Олар мақсатына және пайдалану жағдайларына байланысты
әртүрлі формада болады. Ең көп қолданылатын алтыбұрышты сомындар бір,
екі және үш нұсқада шығарылады (сурет.2.29). Олар жоғары, қалыпты және
өрескел дәлдік болуы мүмкін, бұл А, В және С дәлдік кластарына сәйкес
келеді; қалыпты биіктік МЕМСТ 5915-70, төмен МЕМСТ 5929-70, жоғары
МЕМСТ 15524-70 және әсіресе жоғары МЕМСТ 5931-70, "толық дайын"
қалыпты немесе азайтылған өлшемі, ірі немесе ұсақ бұранда қадамы болуы
мүмкін.

Сур. 2.29-Сомындарды орындау түрлері
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Шайбалар. Бұрандалы қосылыстарды жинау кезінде шайбалар
сомындардың астына қойылады. Шайбалар сомындың астындағы тірек бетін
ұлғайту, бөліктің бетін сомындың қырларымен жабудан қорғау қажет болған
жағдайда немесе бөліктің сыртқы беті тегіс емес және сомындың қисаюы
мүмкін болған кезде орналастырылады.
Жуғыштар ерекшеленеді: қарапайым дөңгелек МЕМСТ 11371-78
(сурет. 2.30, I), серіппелі МЕМСТ 6402-70 (сурет. 2.30, II), сфералық МЕМСТ
13438-68 (сурет. 2.30, III), қиғаш МЕМСТ 10906-78 (сурет. 2.30, IV) және
әртүрлі пішінді тоқтатқышдеформацияланатын шайбалар. Кәдімгі дөңгелек
шайбаларды тағайындау туралы жоғарыда айтылды. Серіппелі шайбалар
Бұрандалы қосылыстарды тоқтату үшін немесе машинаның немесе
механизмнің тербелісі кезінде бұрандалы қосылыстың өздігінен бұралуын
болдырмау үшін қолданылады. Сфералық жуғыштар сфералық ойығы бар
бөліктерге орнатылады, бұл, мысалы, ілгекті тіпті жүкпен тік осьтің
айналасында айналдыруға мүмкіндік береді. Қиғаш шайбалар көбінесе
бұранда немесе Бұранның қисаюын болдырмау үшін бұрыштардың,
швеллерлердің және еңісі бар қос таврлы арқалықтардың сөрелеріне
орнатылады.

Сур. 2.30-Шайбаны орындау түрлері

2.11 Дәнекерлеу жабдықтары, құрылғылар
Дәнекерлеу құрылғылары дәнекерлеу, дәнекерлеу, термиялық кесу,
дәнекерлеу, төсеу, деформациялар мен кернеулерді жою немесе азайту үшін,

74

сондай-ақ бақылау үшін қолданылатын жабдыққа арналған қосымша,
технологиялық құрылғылар деп аталады [19].
Кешенді механикаландырылған дәнекерлеу өндірісінде кеңінен
қолданылады: тиеу, түсіру, көтеру және тасымалдау және аралас
құрылғылар.
Құрастыру және дәнекерлеу жабдықтары-бұл слесарлық, құрастыру,
монтаждау және басқа да жұмыстарды орындауға арналған құрылғылар мен
арнайы құралдардың жиынтығы.
Дәнекерлеу құрылғылары бірнеше сипаттамаларға сәйкес келесідей
жіктеледі:
− дәнекерлеу өндірісіндегі технологиялық процестің орындалатын
операциялары бойынша-белгілеуге, термиялық кесуге, дәнекерлеуге,
дәнекерлеуге, аралас (құрастыру - дәнекерлеу, дайындау-құрастырудәнекерлеу және т. б.) арналған құрылғылар;
− 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), көтергіш-көлік;
− өңдеу түрі мен дәнекерлеу әдісі бойынша-электр доғалы
дәнекерлеуге (қолмен, жартылай автоматты және автоматты), электр қожты
дәнекерлеуге, контактілі дәнекерлеуге, балқымаға, дәнекерлеуге, термиялық
кесуге және т. б. арналған құрылғылар.;
− мамандану дәрежесі бойынша-сериялық және жаппай өндіріс
жағдайларында нақты тораптарды дайындау кезінде белгілі бір операцияны
орындауға арналған арнайы құрылғылар; шағын сериялы өндіріс
жағдайларында конструкциялық-технологиялық параметрлері бойынша
жақын бір типті бұйымдар тобы үшін осы операцияны орындау үшін қызмет
ететін қайта жөнделетін (топтық); дара және шағын сериялы өндіріс
жағдайларында құрастыру-дәнекерлеу операцияларын орындауға арналған
әмбебап;
− механикаландыру және автоматтандыру деңгейі бойынша-қол,
механикаландырылған, жартылай автоматты және автоматты құрылғылар;
− қондырғы түрі бойынша — стационарлық, жылжымалы және
тасымалданатын құрылғылар;
− қажет болған жағдайда және бұрылу мүмкіндігі бойыншабұрылмайтын және бұрылатын құрылғылар;
− бөлшектердің айналу, орын ауыстыру, қысу жетегінің энергия көзі
бойынша - пневматикалық, гидравликалық, "пневмогидравликалық,
электромеханикалық, магниттік, вакуумдық, орталықтан тепкіш-инерциялық,
аралас құрылғылар (ірі сериялы және жаппай өндірісте пневматикалық
жетегі бар арнайы құрылғылар қолданылады) [10].
Сериялық өндіріс жағдайында жұмысшылардың өнімділігін арттыру
және жұмысын жеңілдету қажет, осыған байланысты жүктеу, орнату, қысу,
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түсіру, бұру және т.б. жылдам жұмыс істейтін механизмдері бар арнайы
құрылғылар қолданылады.
Дәнекерлеу жабдықтарының түрлері және оларды қолдану
шарттары
Айнымалы ток трансформаторлары
Бұл қарапайым дәнекерлеу машиналары (сурет. 2.31). Олардың
дизайнының негізгі элементі-желідегі кернеуді дәнекерлеу жұмыстарын
жүргізу үшін қажетті мәнге жеткізетін төмендететін трансформатор. Осы
типтегі кез-келген дәнекерлеу трансформаторының жалпы сипаттамасышығу кезінде айнымалы токтың болуы [41].

Сур. 2.31-Дəнекерлеу трансформаторы

Мұндай трансформаторлармен жұмыс істеу кезінде диаметрі 1,5-тен
2,5 мм-ге дейін фторлы-кальцийлі немесе рутилді жабыны бар балқитын
электродтар қолданылады. Электродтардың нақты диаметрін таңдау
құрылғының сипаттамаларына байланысты-оның максималды тогы мен
кернеуі.
Көбінесе мұндай құрылғылар қара металды дәнекерлеу үшін
қолданылады, олардың жеке бөліктері қабаттасады немесе түйістіріледі.
Түсті металдардан жасалған бұйымдарды дәнекерлеу үшін қосымша
жабдықты пайдалану қажет.
Дәнекерлеу түзеткіші
Түзеткіштің мақсаты (сурет. 2.32)
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Дәнекерлеу-бұл екі металл бөліктің қосылатын беті мен дәнекерлеу
түзеткішінің балқитын электродының ұшы арасындағы доғаны жабу арқылы
қосылуы.
Екі кабель құрылғының шығатын клеммаға қосылады: біріншісі
металдан жасалған дәнекерленген бөлікке бекітіледі, екіншісінің соңында
ұстаушы немесе қыздырғыш орналастырылады [41].

Сур. 2.32-Дəнекерлеу түзеткіші

Дәнекерлеу түзеткішінің конструкциясы барынша қарапайым. Ол
дәнекерлеушіге тұрақты жұмыс процесін қамтамасыз ететін бірнеше
блоктардан тұрады. Нәтижесінде, шығысында болаттан, түсті металдардан
жасалған бөлшектерді дәнекерлеу үшін қажет болатын тұрақты ток алуға
болады.
2.12 Тойтарма және бұранды қосылыстарды орындауға арналған
жабдықтар, құралдар
Бір бөліктен тұратын қосылыс тойтармалы деп аталады. Көп жағдайда
ол табақтар мен пішінді илем профильдерін қосу үшін қолданылады [23].
Тойтармалы қосылыс-бұл бірнеше материалдардың, негізінен
табақтардың бөлінбейтін байламы.
Тойтармалы қосылыстардың оң жақтары дірілге рұқсат, қосылыстарды
орнатудың сенімділігі мен қарапайымдылығы болып табылады. Тойтармалар
бөлшекке қосылған үлкен жүктемеге төтеп береді. Егер қосылыс төтеп бере
алмаса, ол бірден жыртылмайды және тойтармалар созылған сияқты, бұл
дәнекерлеу буынынан жақсы ерекшеленеді.
Тойтармалы
қосылыстарда
байланыстырушы
элементтердің
функциясы тойтармалар — шыбықтар (1) ұштарында бастары бар дөңгелек
көлденең қимамен орындалады. Қосылыста берілмеген тойтармалардың бір
басы бар, оны бетбелгі деп атайды (3); екінші бас тойтару процесінде пайда
болады, оны жабу деп атайды (4). Тойтармалардың бастары әртүрлі пішінде
болуы мүмкін (сурет.2.33).
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Тойтармалар байланысы бір бөліктен тұратын қосылыстарға жатады.
Бұл қосылысты бөлшектеу үшін тойтармаларды кесу немесе бұрғылау қажет.
Бөлшектерді тойтармалармен қосу әдістері 2.33 суретте көрсетілген.
Саңылауға тойтармалар салынған (сурет. 2.33, I) және алдымен біріктірілген
бөліктерді қысыңыз (орнатыңыз) (сурет. 2.33, II), ол үшін төменнен 4 тіректі
бастиектің пішіні бойынша жонуды пайдаланыңыз. Содан кейін
тойтарманың бос ұшын байлаңыз (сурет. 2.33, III) және жартылай шеңберлі
жабу басын қалыптастыру үшін қысқыш қолданылады (5).

Сур.2.33-Бөлшектерді тойтармалармен қосу

Сериялық және жаппай өндірісте пневматикалық балғалармен,
тойтарма машиналармен және престермен жүзеге асырылатын механикалық
тойтарма қолданылады. Пневматикалық балғамен тойтару әдісі 2.34 суретте
көрсетілген.

Сур. 2.34-Пневматикалық балғамен тойтару əдісі
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Стандарт жалпы мақсаттағы қалыпты дәлдіктегі тойтармалардың
бірнеше түрін ұсынады, олардың негізгілері жалпы машина жасауда:
МЕМСТ 10299-80 жартылай шеңберлі басымен (сурет. 2.35, I); жасырын
басы бар МЕМСТ 10300-80 (сурет. 2.35, II); жартылай жасырын басы бар
МЕМСТ 10301 - 80 (сурет. 2.35, III) және т. б.
Жабылатын бас аймағына қол жетімділік болмаған жағдайда
жарылғыш тойтармалар қолданылады (сурет. 2.35, IV) жарылғыш затпен
толтырылған жартылай қуыс өзекпен.

Сур. 2.35-Қалыпты дəлдіктегі тойтармалардың түрлері

Төмен жүктелген қосылыстар үшін кейде құбырлы тойтармалар
қолданылады (оларды пистондар деп те атайды), металл бөлшектерді қосу
үшін — 2.35 суретте көрсетілген тойтармалар қолданылады, V, және икемді
материалдар үшін (былғары, кейбір пластмассалар және т.б.) — суретте
көрсетілген. 2.35, VI.
Қазіргі уақытта үлкен едендердің металл конструкцияларын қосу үшін
бұрандар деп аталатын тойтармалар қолданылады.
Бұран-тойтарыс (сурет. 2.35, VII) екі бөліктен тұрады: 1-өзек және 2сақина. Бөлшектерді бұранмен-тойтармамен жалғаған кезде арнайы
құрылғының қысқыштары оның төменгі ұшын (саңылаулары — қабырғалары
бар 3 білікшені) ұстап алады және жалғанған бөліктерге шығыңқы
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тіректермен демалып, өзекке созылу күшін береді. Сақинаны өзектің
мойнына қысқаннан кейін біліктің бөлінуі орын алады.
Мақсаты бойынша тойтарылған тігістер 2 түрге бөлінеді:
1. Берік - бұл фермаларды, көпірлерді, радиодіңгектерді, жылжымалы
крандарды және т. б. қосу үшін қолданылады;
2. Тығыз - бұл бактарды, сосудтарды және резервуарларды дайындауға
қолданады(мұндай тігістер жоғары тығыздыққа ие болуы керек).
Біріктірілетін бөлшектердің орналасу сипаты бойынша ажыратылады:
қабаттасатын қосылыстар (сурет. 2.36, I, II, III), бір табақ екінші табаққа
салынған кезде; табақтарды түйістіріп, оларға салынған біреуін қосқан кезде
түйістірулер (сурет. 2.36, IV, IX) немесе екі жапсырма.

Сур. 2.36-Тойтармалардың орналасуы

Тойтармалардың орналасуы бойынша тігістер бір қатарға бөлінеді
(сурет. 2.36, I, IV, IX), екі қатарлы (сурет. 2.36, II, III, VIII және сурет. 2.36),
көп қатарлы (сурет. 2.36, III, VI, IX) — параллель (сурет. 2.36, I) және шахмат
(сурет. 2.36, II). Тойтармалардың қажетті саны, олардың диаметрі мен
ұзындығы есептеу жолымен анықталады. Тойтармалардың диаметрі
тойтарма табақтардың қалыңдығына байланысты мына формула бойынша
таңдалады
(2.1)
мұндағы d-тойтарманың диаметрі, мм;
Тойтармалардың саңылауларынің орталықтары арасындағы қашықтық
(тойтармалардың қадамы — t) және тойтармалардың ортасынан табақтың
шетіне дейінгі қашықтық (а өлшемі), тойтармалардың параллель және
шахмат түрінде орналасуы 2.37 суретте көрсетілген.
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Сур. 2.37-Тойтармалардың орналасуы

Тойтарманың
өзегінің
ұзындығы
тойтармалы
табақтардың
қалыңдығына және жабылатын бастың пішініне байланысты. Жабу басы
өзектің шығыңқы бөлігінен қалыптасады. Жартылай шеңбер басын
қалыптастыру үшін шыбықтың осы бөлігінің ұзындығы 1,2 құрайды...1,5 d,
ал жасырын немесе жартылай жасырын бас үшін 0,8...1,2d.
Жартылай шеңберлі жабу басын қалыптастыру үшін тойтару кезінде
өзектің толық ұзындығы I = S + (l, 2) формуласы бойынша есептеледі...1,5) d,
ал жасырын немесе жартылай жасырын тойтару кезінде i = S + (0,8...1,2) d,
мұндағы: I — өзектің ұзындығы, мм; S — тойтарылатын табақтардың
қалыңдығы, мм; d — тойтарманың диаметрі, мм.
Тойтармалар түрлі маркалы болаттан да, түсті металл қорытпаларынан
да жасалады. Тойтармаларға арналған болаттар, әдетте, жоғары икемділікке
ие төмен көміртекті болаттарды таңдайды, мысалы 2-бап, З-бап. Арнайы
жағдайларда тойтармалар қоспаланған болаттан жасалады [21], [34].
Бекіткіштердің қолданылатын түрі қолмен немесе арнайы құралмен –
қолмен, электрлік немесе пневматикалық тойтармамен бекітілуі мүмкін
тойтармалар деп аталады, бұл жұмыс процесін айтарлықтай жеңілдетеді
(сурет.2.38).
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Сур. 2.38-Тойтарма қосылуды орындау тəсілдері

Әр қосылыс үшін бір-бірінен жұмыс басының пішінінде ерекшеленетін
тойтармалардың мамандандырылған түрін таңдаған жөн:
− жартылай жасырын;
− жартылай шеңберлі;
− конустық;
− жасырын;
− конустық басы бар бөшке түріндегі бас;
− цилиндрлік.
Тойтарманы орнату процесі мүмкіндігінше қарапайым. Барлық жұмыс
жазықтықтары мен өңделген бөліктердің бетінде жасалған алдын-ала
дайындалған саңылауға қолайлы типтегі тойтармалар орнатылады. Бекітудің
бір беті жабынның үстінен сәл шығады. Қуат қысымының немесе балғаның
әсерінен шығатын өзек аздап қалыпқа келтіріледі. Нәтижесінде тағы бір
тойтармалы бас жасалады.
Тойтармаларды жасау үшін болат, алюминий, мыс немесе аралас
металл түрлері қолданылады.
Қолмен тойтарыс беру үшін тойтарыс беру үшін арнайы балға,
пневматикалық әрекет ету принципі бар тойтарыс балғасын пайдалану
жеткілікті (сурет.2.39). Тойтармалы қосылыстарды шамадан тыс күш пен
уақытты ысырап етпестен орындау мүмкіндігі бар. Электрлік, гидравликалық
және пневматикалық жұмыс принципі бар арнайы құралдарды пайдалану
жеткілікті.
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Сур. 2.39-Тойтармаларды бекітуге арналған тойтармалар

Машинамен бекітілген бекітпелерді орындау кезінде орнатылған
тойтармалар күшті күшпен бастың аймағынан бекітіледі. Екінші ұшы жұмыс
кеңістігін жабудың үстінен шығады және қол балғасының соққыларына және
тойтарманың
піспегінің
күш
әсеріне
байланысты
орнатылады.
Тойтармаларды тұндыру процесі аяқталғаннан кейін бас пайда болады.
Металлға қосылыстың бүкіл ұзындығы бойынша бірнеше тойтармалар
орнатылады, содан кейін қалған бекітпелер мен құрастыру бұрандары
тойтармалармен ауыстырылады.
Егер тойтармамен жұмыс процесі белгілі бір тәртіппен тігістің басынан
аяғына дейін бағытта жүргізілсе, тіпті кішкене ақаулар мен деформациялар
болса да, дайын саңылаулар тиісті жерден жылжуы мүмкін. Құрастыру
кезінде дайын саңылаулары бар металл табақ материалдары әдетте сыртқа
қарай кеңейтілетін бөлікке орналастырылады. Мұндай жағдайларда
тойтармалар дайын монтаждық саңылауды барынша толтырады.
Тойтармалы құралмен жұмыс істеуге арналған тойтарманың диаметрі
қыздырылған өзек саңылауға мүмкіндігінше тығыз қосылатындығын
міндетті түрде есептей отырып таңдалуы керек. Тығыз бекітуді қамтамасыз
ету үшін барлық бекіткіштер калибрленген металдан жасалады, ал
дайындалған саңылаулар қосымша сыпырғыштармен калибрленеді.
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2.13 Дәнекерленген металл конструкцияларын дайындау
Дәнекерленген құрылым-жекелеген бөлшектерді немесе тораптарды
дәнекерлеу арқылы жасалған металл құрылым [25].
Дәнекерленген торап-бір-біріне іргелес элементтер дәнекерленген
құрылымның бөлігі.
Өнімдер дәнекерлеу арқылы табақ металдан жасалған, оның келесі
артықшылықтары бар:
- Металды үнемдейді, себебі құрылымдық түйіндерді қосу кезінде
элементтердің бөліктері толығымен қолданылады.
- Металға операциялық жүктемелер үшін ең қолайлы пішін берілуі
мүмкін.
- Дәнекерлеу орнында байланыстырушы элементтердің салмағын
азайтады.
- Металл шығынын азайтатын жіңішке қабырғалы конструкцияларды
қолдануға болады.
- Дәнекерлеу өңдеу кезінде жеңілдіктер санын азайтады.
- Өндіріс пен құрастыру шығындары азаяды.
- Пайдалануға болады конструкциялары кез келген қима.
Дәнекерленген металл конструкциялары (МК) – дәнекерлеу
технологиясын қолдана отырып дайындалған табақ және бейіндік металдан
жасалған бөлшектенбейтін бұйымдар. Дәнекерлеу әдісінің ерекшелігібөлшектерді дәнекерлеу тігісімен байланыстырған кезде дайындамалардың
барлық аудандарын пайдалану.
Дəнекерленген металл конструкцияларының түрлері
Қолдану саласына байланысты олар құрылыс, кеме, авиациялық
болады, әр түрлі салада қолданылады.
Дәнекерленген құрылымдардың негізгі элементтері
Металл дәнекерленген құрылымдарда құрылымдық элементтердің
типтік жиынтығы қолданылады [25]:
− рамалық конструкциялардағы көлденең иілу арқалықтары;
− статикалық қысуға шалдығатын колонналар;
− созуға/сығуға жұмыс істейтін өзекшелердегі торлы бұйымдар;
− қабық құрылымдары;
− динамикалық әсер ететін корпустық көлік;
− машиналар мен механизмдердің төсектері, біліктері мен дөңгелектері.
Дәнекерленген құрылымдардың артықшылықтары:
1) жоғары сапалы және беріктік;
2) сенімділік;
3) қолдану ыңғайлылығы;
4) ұзақ қызмет мерзімі;
5) шағын салмағы;
6) металл үнемдеу.
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Дәнекерленген құрылымдарды дайындау технологиясы
Дәнекерленген құрылымдарды өндіру технологиясы бірнеше негізгі
кезеңдерді қамтиды [41].
Дәнекерлеу әдістері де әртүрлі болуы мүмкін (сурет. 2.40): тавр, бүйір,
түйістіру, бұрыштық және т. б.

Сур. 2.40-Дəнекерленген қосылыстардың негізгі түрлері

Дәнекерленген құрылымдарды өндірудің бірінші кезеңі-белгілі бір
талаптар қойылатын бөлікті құру үшін қажетті барлық техникалық
құжаттаманы дайындау.
Сондай-ақ, дәнекерленген құрылымды өндірудің маңызды кезеңі жеке
бөліктерді дәнекерлеуге дайындау болып табылады. Бөлшектердің жиектерін
дайындауға көп көңіл бөлу керек. Жиектер белгілі бір бұрышпен қайралады,
мұны тегістеуіш машинамен және кәдімгі егеумен жасауға болады.
Жиектерді кесу пішіні де әртүрлі болуы мүмкін, бірақ X-тәрізді кесу ең
тиімді болып саналады. Бұл жиектерді кесуге арналған осындай тәсіл
бөлшектердің шеттерін жылыту кезінде алынған балқытылған металдың ең
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төменгі көлеміне кепілдік бере алады,яғни алынған қосылыстың сапасы
жоғары болады.
Дәнекерленген конструкцияны құрастыруға қойылатын негізгі
талаптар мыналар болып табылады: жобалық құжаттамада көрсетілген
өлшемдерге дәл сәйкестік саңылаулардың дұрыс орналасуы және олардың
тұрақты өлшемдері жобалық құжаттамаға толық сәйкес келетін құрылымдық
жазықтықтар мен олардың қиылысатын бұрыштарының дәлдігі егер олардың
түйіспелі байланысы жүргізілсе, бөлшектердің жылжуының минималды
мүмкін болатын рұқсатын қамтамасыз ету.
Бұран қосылыстары негізінен металл конструкцияларын орнатуда
қолданылады. [23].
Бұран және тойтармалы қосылыстар жоғары беріктігі бар болат
конструкцияларда ұсынылмайды, себебі саңылаулар болаттың беріктігін
толығымен пайдалануға мүмкіндік бермейді.
Кәдімгі бұран қосылыстары тойтармаларға қарағанда тығыз емес және
үлкен ығысулар береді, бірақ оларды орнату оңай, монтаждық қосылыстарда
кеңінен қолданылады.
Бұран қосылыстары мыналарға бөлінеді:
− дәлдігі қатты және қалыпты бұрандар;
− жоғары дәлдік;
− анкерлібұран;
− жоғары берікті бұрандар.
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Тойтармалы қосылыстар

Болат конструкцияларындағы тойтармалар салма бөлшек пішіні пен
тұйықтаушы бастиегі бойынша ерекшеленеді. Жабу басы тойтарманың
өзегінің шығыңқы бөлігін деформациялау арқылы қалыптасады. Тойтармалар
саңылауларға салынады, тойтарманың диаметрінен 1-1, 5 мм артық [23].
Жабылатын бас пайда болған кезде тойтарманың өзегі орнатылып,
қалыңдатылып, саңылауды мықтап толтырады. Сондықтан тойтарманың
есептік диаметрі үшін ол қойылған саңылаудың диаметрі алынады.
Тойтарманы ыстық және суық тәсілмен орындауға болады.
Ыстық әдіспен жабу басы пневматикалық балғаның көмегімен
шамамен 800-1000°C температураға дейін қызады.
Суық тойтару кезінде жабу басы күшті тойтарма кронштейндердің
көмегімен қыздырылмаған өзекте пайда болады. Сөмкені қатайтатын күш
ыстық тойтармаға қарағанда 2-3 есе аз, себебі пакет тек тойтарманың
күшімен қысылады; ыстық тойтармалар кезінде тойтармалар қаптаманы
қысқартады және тығыз қысады (тойтармалардағы созылу кернеулері 10-15
кН/см жетеді).
2.14 Электротехниканың негізгі заңдары
Электротехниканың негізгі заңы-Ом заңы.
Электр тізбектерін есептеу және талдау үшін электр тізбектерінің
негізгі заңдары қолданылады: Ом заңы, I Кирхгоф заңы, II Кирхгоф заңы.
[36].
Ом заңы: I
( 2.2)
мұндағы I-өткізгіштегі ток күші, ток күшін өлшеу бірлігі-ампер;
U-электр кернеуі (потенциалдар айырмасы), кернеуді өлшеу бірлігі,
вольт;
R-өткізгіштің электрлік кедергісі, электр кедергісін өлшеу бірлігі, ом.
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Екінші заң: тізбектегі ЭҚК алгебралық қосындысы осы тізбектің элементтеріндегі кернеудің
төмендеуінің алгебралық қосындысына тең:

Егер ЭМО мен токтың бағыттары контурды айналып өтудің таңдалған бағытына сәйкес келсе, онда
олар плюс белгісімен, әйтпесе минус белгісімен алынады.
Электромагниттік индукция Заңы:
Магнит ағынының өзгеруі өткізгіш ортада ЭМО пайда болуына әкеледі.
Ерекше жағдайлар:

- катушка үшін электромагниттік индукция заңы:
мұндағы W-катушкалар саны;- Біртекті магнит өрісінде қозғалатын өткізгіштегі ЭМО,

мұндағы B-индукция; I-өткізгіштің ұзындығы; V-өткізгіштің жылдамдығы; a - B және V арасындағы
бұрыш
E бағыты оң қолдың ережесі бойынша анықталады.
Ампер Заңы: магнит өрісіндегі тогы бар өткізгіште F күші әрекет етеді.
Біртекті магнит өрісі үшін бізде
F бағыты сол қолдың ережесі бойынша анықталады.
Ленц ережесі: индукцияланған ток әрқашан оның әрекетімен оны тудырған себепті жоюға
тырысатын бағытта болады.
Джоула-Ленц заңы: өткізгіште шығарылатын жылу энергиясының мөлшері токтың, қарсылықтың
және уақыттың квадратына тура пропорционал:
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2.15 Электр тізбектері мен жүйелері туралы негізгі мәліметтер
Электр тізбегі-электр тогының өтуіне арналған құрылғылар жиынтығы.
Бұл
тізбек
энергия
көздерімен
(генераторлармен),
энергияны
тұтынушылармен
(жүктемелермен),
энергияны
беру
жүйелерімен
(сымдармен) қалыптасады [36].
Электр тізбегі ішкі және сыртқы бөліктерге бөлінеді. Электр тізбегінің
ішкі бөлігіне электр энергиясының көзі жатады. Тізбектің сыртқы бөлігіне
байланыстырушы сымдар, тұтынушылар, ажыратқыштар, ажыратқыштар,
электр өлшеу құралдары, яғни электр энергиясы көзінің қысқыштарына
қосылған барлық заттар кіреді (сурет. 2.41)

Сур.2. 41-Электр тізбегінің тізбегі

Электр тогы тек жабық электр тізбегі арқылы ағып кетуі мүмкін. Кезкелген жерде тізбектің үзілуі электр тогының тоқтауына әкеледі.
Электротехникадағы тұрақты токтың электр тізбектері дегеніміз-ток
бағытын өзгертпейтін тізбектер, яғни ЭҚК көздерінің полярлығы тұрақты.
Айнымалы токтың электр тізбектері уақыт өте келе өзгеретін ток
жүретін тізбектерді білдіреді (сурет. 2.42.) (қараңыз, айнымалы ток).
Электр тізбегінің қуат көздері-гальваникалық элементтер, электр
аккумуляторлары, электромеханикалық генераторлар, термоэлектрлік
генераторлар, фотоэлементтер және т. б. Қазіргі технологияда негізінен
электр генераторлары энергия көзі ретінде қолданылады. Барлық қуат
көздері ішкі кедергіге ие, оның мәні электр тізбегінің басқа элементтерінің
кедергісімен салыстырғанда аз [42].
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Сур. 2.42-Қарапайым электр тізбегі

Электр тізбегінің элементтері белсенді және пассивті болып бөлінеді.
Электр тізбегінің белсенді элементтеріне ЭМО индукцияланатындар жатады
(ЭМО көздері, электр қозғалтқыштары, зарядтау кезіндегі батареялар және
т.б.). Пассивті элементтерге электр қабылдағыштар мен байланыстырушы
сымдар жатады.
Электр тізбектерінің элементтері болып табылатын барлық электр
құрылғыларында МЕМСТ белгілеген шартты графикалық белгілер бар
(сурет. 2.43).

Сур. 2.43-Электр тізбегі элементтерінің шартты белгісі

Бұл шартты графикалық белгілер электр тізбегін графикалық түрде
бейнелеуге мүмкіндік береді. Оның элементтерінің шартты кескіндері бар
және олардың байланысын көрсететін электр тізбегінің мұндай графикалық
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бейнесі электр тізбегінің диаграммасы немесе тізбегі деп аталады. Мысал
ретінде біз қуат көзі - тұрақты ток генераторы, қабылдағыш құрылғы жарықтандыру шамы мен ажыратқыштан тұратын қарапайым электр тізбегін
қарастырамыз. Бұл электр тізбегінің тізбегі 2.44 суретте көрсетілген [36].
Мұнда G-тұрақты ток генераторының шартты графикалық белгісі,
EL – шамның шартты графикалық белгісі, Q – қосқыш.

Сур.2.44-Қарапайым электр тізбегінің тізбегі. а, б - көздің шығыс қысқыштары;
а, б - қабылдағыштың кіріс қысқыштары.

2.44-суретте бір көзден және бір электр қабылдағыштан тұратын
қарапайым электр тізбегі көрсетілген. Мұндай тізбек қарапайым электр
тізбегі деп аталады. Электр тізбегінде белгілі бір жолмен қосылған бірнеше
электр көздері мен қабылдағыштар болуы мүмкін. Мұндай тізбек күрделі
электр тізбегі деп аталады. Мысалы, 2.45-суретте 3 көзден және 5 электр
қабылдағыштан тұратын күрделі электр тізбегінің тізбегі көрсетілген.

Сур. 2.45-Күрделі электр тізбегінің тізбегі

Электр тізбегінің элементтері белсенді және пассивті болып бөлінеді.
Пассивті-бұл электр энергиясын шығара алмайтын электр тізбегінің
элементтері, оларға резисторлар, индуктивті шарғылар және конденсаторлар
жатады (сурет. 2.46).
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Электр тізбектерінің пассивті элементтері

Сур.2.46-Электр тізбектерінің пассивті элементтері

Резистор жəне оның қасиеттері
Резистор және оның қасиеттері. Бұл диссипативті элемент, себебі ол
энергияны сақтай алмайды: ол алған электр энергиясы қайтымсыз түрде
жылу энергиясына айналады [42].
Тізбектегі сызықтық резистордың шартты графикалық белгіленуі
суретте көрсетілген.2.47, б.

Сур. 2.47-Тізбек тізбегіндегі сызықтық резистордың шартты графикалық
белгіленуі; а-сызықты емес кедергі, б - сызықтық кедергі

Резистивті кедергі-бұл электр тізбегінің идеализацияланған элементі,
ол энергияның қайтымсыз дисперсиясы қасиетіне ие.
Резистивті кедергідегі кернеу мен ток өзара байланысты
тәуелділіктер: u = iR, i = Gu. Бұл формулалардағы R және G
пропорционалдылық коэффициенттері сәйкесінше кедергі және өткізгіштік
деп аталады және Ом [Ом] және сименстарда [См] өлшенеді. R = 1/G.
Индуктивті элемент-бұл магнит өрісінің энергиясын сақтау қасиеті
бар электр тізбегінің идеализацияланған элементі.
Сызықтық индуктивтілік Вебер амперлік сипаттамасы ψ = Li деп
аталатын ψ ағыны мен I тогы арасындағы сызықтық тәуелділікпен
сипатталады. Кернеу мен ток u = D ait/dt = L(di/dt) қатынасына байланысты)
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Пропорционалдылық коэффициенті l формулада индуктивтілік деп
аталады және генриде (GN) өлшенеді.
Конденсатор-бұл электр өрісінде электр энергиясын сақтайтын электр
тізбегінің элементі, ол кейіннен толығымен қайтарылуы мүмкін. Сондықтан
конденсатор белсенді энергияны тұтынбайды және оның белсенді қуаты
нөлге тең (P = 0). Конденсатордың математикалық моделі мұндағы сфарадтарда (F) немесе микрофарадтарда өлшенетін конденсатордың
сыйымдылығы (1 мкФ = 10 -6 Ф ).
Электр тізбектерінің белсенді элементтері
Белсенді элементтер-бұл электр тізбегіне энергия беретін тізбек
элементтері, яғни энергия көздері. Тәуелсіз және тәуелді көздер бар. Тәуелсіз
көздер: кернеу көзі және ток көзі.
Кернеу көзі-электр тізбегінің идеализацияланған элементі, оның
қысқыштарындағы кернеу ол арқылы өтетін токқа тәуелді емес [42].
Идеал кернеу көзінің ішкі кедергісі нөлге тең.
Ток көзі-бұл электр тізбегінің идеализацияланған элементі, оның тогы
оның қысқыштарындағы кернеуге тәуелді емес.
Идеал ток көзінің ішкі кедергісі шексіздікке тең.
Егер көздің кернеуі (тогы) тізбектің басқа бөлігінің кернеуіне немесе
тогына байланысты болса, кернеу (ток) көздері тәуелді (басқарылатын) деп
аталады. Тәуелді көздер сызықтық режимде жұмыс істейтін электронды
шамдарды, транзисторларды, күшейткіштерді модельдейді.
2.16 Айнымалы ток. Үш фазалы айнымалы ток жүйесі
Үш фазалы айнымалы ток-бұл фазада бір-біріне қатысты кезеңнің
үштен біріне ауысатын үш синусоидалы ток жүйесі [42].
Үш фазалы айнымалы жүйенің құрылғысы бірдей жиіліктегі электр
қозғаушы күштер әрекет ететін үш тізбекті қамтиды. Бұл күштер фазада
үштен біріне ауысады.
Электр станцияларында орнатылған генераторлардың барлық түрлері
үш фазалы ток құрылғылары болып табылады. Бұл бір агрегатта бірден үш
генераторды біріктіретін біртұтас конструкция болып табылады. Бұл
құрылғы статорда орналасқан үш бөлек зәкірден тұрады. Бір-бірімен олар
120 градусқа ауысады. Генератордың ортасында барлық үш зәкірге әсер
ететін индуктор айналады. Шарғылардың әрқайсысында бірдей жиіліктегі
ауыспалы электр қозғаушы күш индукциясы жүреді. Нөл арқылы бұл ЭМОнің өтуі үштен біріне ауысады.
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Әрбір орам-бұл тәуелсіз энергия көзі және ток генераторы.
Үш фазалы жүйе қосылыстарының түрлері. Үш фазалы айнымалы ток
жүйесі іс жүзінде қолданылған кезде, ол қосылыстардың екі негізгі түрін
қамтиды.
Егер x үш фазалы генератордың бірінші орамасының соңы болса
(сурет. 2.48) екінші ораманың басталуымен байланысты b, екінші ораманың
соңы Y — үшінші C басталуымен және үшінші Z соңы бірінші A
басталуымен, орамалар үшбұрышпен байланысты деп айтылады.

Сур.2.48-Генератор орамаларын үшбұрышпен қосу схемасы

Қабылдағышқа өтетін желілік сымдар A, B, C генератор орамаларының
басына, яғни Z, X, Y тиісті көрші орамалардың ұштарына қосылады (сурет.
2.48). Нәтижесінде генератор орамаларындағы фазалық кернеулер бір
уақытта сызықтық кернеулер болып табылады.
Үшбұрышпен байланысқан генератордың орамалары EAB, Ebc және
Eca үш ЭМО қосындысы әрекет ететін төмен кедергісі бар жабық тізбекті
құрайды. Жүктеме болмаған кезде тізбекте ток пайда болмас үшін, кез-келген
уақытта осы ЭМО-нің қосындысы нөлге тең болуы керек. Бұл талап бірдей
әсер ететін Е мәндері бар үш ЭМО-нің симметриялы жүйесімен және ЭМОнің әр жұбы арасындағы фазалық ығысумен 120 градусқа сәйкес келеді.
Сызықтық кернеулер Uab= Eab, Ubc = Ebc, және Uca = Eca (егер сіз
генератор орамаларындағы кернеудің төмендеуін елемейтін болсаңыз).
Жұлдыз А, В, С генераторының орамдарының басына қосылған кезде
желілік сымдар қосылады. X, Y, Z орамаларының ұштары генератор
бейтарабы немесе нөлдік нүкте деп аталатын түйінге қосылады. Бейтарап
сым осы нүктеге қосылады (сурет. 2.49).

94

Сур. 2.49-Генератордың орамаларын жұлдызға қосу схемасы

Фазаның басы мен соңы арасындағы кернеу фазалық кернеу деп
аталады және UA,Ub немесе us, ал жалпы UF түрінде көрсетіледі. Фазалық
кернеу әрбір желілік сымның арасында және бейтарап сымның арасында
болады.
Егер генератор орамаларындағы кернеудің төмендеуі еленбейтін болса,
онда фазалық кернеу фазалық э.д.с-ке тең болады.
Орамдардың бастаулары арасындағы (немесе оларға қосылған сымдар
арасындағы) кернеулер сызықтық деп аталады және кернеулер Uab, UVS
немесе Uca деп аталады, ал жалпы ul түрінде.
Бірінші фазаның соңы X екінші фазаның басталуымен емес, оның Y
ұшымен байланысты, нәтижесінде А және В сымдары арасындағы сызықтық
кернеудің
лездік
мәні
қосындыға
емес,
сәйкес
кернеулердің
айырмашылығына тең болады
2.17 Электр өлшеу аспаптары
Электр өлшеу аспаптары - электр шамаларын өлшейтін техникалық
құрылғы [43].
Өлшеу-бұл техникалық құралдарды қолдана отырып физикалық
шаманы анықтау процесі.
Өлшем-берілген мөлшердің физикалық шамасын өлшеу құралы.
Өлшеу құралы-бұл бақылаушының қабылдауы үшін қол жетімді сигнал
шығаратын өлшеу құралы.
Өлшеу құралдарының жіктелуі
Электр өлшеу құралдарын келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеуге
болады:
− өлшеу әдісі бойынша;
− дәлдік дәрежесі бойынша;
− өлшенетін шаманың түрі бойынша;
− әрекет принципі бойынша;
− токтың түрі бойынша.
Екі әдісі бар өлшеу
Электр өлшеу құралдарын өлшеу əдісі бойынша жіктеу:
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− Тікелей бағалау әдісі, өлшеу процесінде өлшенетін шамалар бірден
бағаланады.
− Салыстыру әдісі немесе нөлдік әдіс салыстыру құрылғыларының негізі
болып табылады: көпірлер, компенсаторлар.
Электр өлшеу аспаптарының өлшенетін шаманың түрі бойынша
жіктелуі:
− кернеуді өлшеуге арналған (вольтметрлер, милливольтметрлер,
гальванометрлер);
− токты өлшеуге арналған (амперметрлер, миллиамперметрлер,
гальванометрлер);
− қуатты өлшеу үшін (ваттметрлер);
− энергияны өлшеуге арналған (электр есептегіштер);
− фазалардың ығысу бұрышын өлшеуге арналған (фазометрлер);
− ток жиілігін өлшеу үшін (жиілік өлшегіштер);
− кедергілерді өлшеу үшін (омметрлер).
Электр өлшеу құралдарының дәлдік дәрежесі бойынша жіктелуі:
құрылғылар келесі дәлдік сыныптарына бөлінеді: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;
2,5; және 4,0.
Дәлдік сыныбы мынадай формула бойынша анықталатын аспаптың
келтірілген салыстырмалы қателігінен аспауы тиіс:
(2.3)

мұндағы А-тексерілетін аспаптың көрсеткіштері;
А0-үлгілі құрылғының көрсеткіштері;
Amax - өлшенетін шаманың максималды мәні (өлшеу шегі).
Өлшеу құралдарының жүйелері
Электр өлшеу құралдарының жұмыс принципі бойынша жіктелуі:
электр өлшеу құрылғыларының жүйелері болады. Бір жүйенің құрылғылары
бірдей жұмыс принципіне ие [43].
Өлшеу құралдарының келесі негізгі жүйелері бар:
− магнитоэлектрлік;
− электромагниттік;
− электродинамикалық;
− индукциялық.
2.18 Электр машиналары
Электр машинасы - механикалық энергияны электр энергиясына
немесе керісінше түрлендіретін құрылғы [42].
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Электр машиналарының негізгі түрлері:
− электр
қозғалтқыштары-электр
энергиясын
механикалық
қозғалысқа айналдыратын жабдық.
− генераторлар-механикалық әсер ету кезінде электр энергиясын
өндіруге мүмкіндік беретін құрылғылар.
Айнымалы ток электр машиналары
Электр энергиясын өнеркәсіптік жиіліктің механикалық айнымалы
тоғына айналдыру кезінде қолданылатын машиналар синхронды және
асинхронды болуы мүмкін. Бұл екі түрі ротордың және статордың
құрылымдық дизайнымен ерекшеленеді, әртүрлі қуат тізбектері мен
жылдамдықты реттейді [42].
Тұрақты ток электр машиналары
Тұрақты ток электр машиналарын жасау қиынырақ, бірақ оның
маңызды артықшылығы бар: айналмалы бөліктің кез-келген айналымында
тұрақты жұмыс істейді.
Айналу жиілігін реттеу электр қозғалтқышына берілетін кернеумен
жүргізіледі. Бұл автомобильдер мен электровоздардан бастап ядролық суасты
қайықтарына дейінгі ең маңызды жерлерде орнатылған тұрақты электр
машиналары [42].

Тұрақты ток машинасы үш бөліктен тұрады:

Зәкір - энергияны түрлендіретін машинаның негізгі бөлігі.
Индуктор-магнит ағынын түзетін машинаның бөлігі.
Коллектор- зәкірдің барлық өткізгішінен э.д.с. жинайтын және оларды
түзететін құрылғы
Құрылғы білігінің әсерінен электр энергиясының түрленуіне
байланысты олар мыналарды ажыратады:
− қозғалтқыштар-электр қуаты механикалық жұмыс жасайды;
− генераторлар-механикалық қозғалыс энергияны тудырады;
− түрлендіргіштер-ток түрін, оның кернеуі мен жиілігін өзгертуге
арналған машиналар;
− компенсаторлар-қуатты тұрақтандыруға, жабдықтың негізгі
сипаттамаларын жақсартуға арналған құрылғылар.
Жұмыс принципіне байланысты электр машиналары бөлінеді:
− трансформаторлар,
− асинхронды,
− синхронды,
− коллекторлық,
− тұрақты ток жабдықтары.
Электр машиналарының жіктелуі
Электр машиналары бөлінеді:
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1. Коллекторлық: тұрақты ток машиналары және әмбебап
қозғалтқыштар.
2. Коллекторсыз: айнымалы ток машиналары (синхронды және
асинхронды).

Мұндай генератордың жұмыс принципі-жетектің көмегімен (ішкі жану
қозғалтқышы немесе турбина) ротор генераторын белдік жетегі арқылы
қозғалысқа келтіру. Сонымен қатар, статор орамасында ЭМО
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(көрсеткілермен көрсетілген) пайда болады және оның тізбектегі жүктемеде
жабылуына байланысты ток пайда болады [42].
Синхронды электр қозғалтқышы туралы айтатын болсақ, оның жұмысы
статор орамасына ток беруден басталады. Бұл магнит өрісінің айналуына
әкеледі, ол ротор өрісімен әрекеттескенде электр энергиясын механикалық
энергияға айналдыратын және білікті айналдыратын күш шығарады.

Сур. 2.50-Асинхронды электр қозғалтқышының əрекет ету принципі

Асинхронды электр қозғалтқышында (2.50-сурет) статор орамасы
желіге қосылған кезде N1 жиілігімен айналатын магнит өрісі пайда болады.
Бұл жағдайда ЭМО статор мен ротордың орамасына енгізіледі. Ротордың
орамасы жабық болғандықтан, онда статор өрісімен өзара әрекеттесетін ток
пайда болады, ол қозғалтқыштың роторын айналдыратын fem
электромагниттік күштерін жасайды.
Трансформаторлар
Трансформатор-бұл бір айнымалы ток жүйесін екіншісіне
түрлендіретін статикалық құрылғы. Түрлендірудің параметрлері әртүрлі
болуы мүмкін: ток,кернеу, жиілік, фазалар саны. Бірақ көбінесе электрмен
жабдықтау жүйелерінде ток пен кернеудің мөлшерін өзгертуге мүмкіндік
беретін қуат трансформаторлары қолданылады (қалған желі параметрлері
өзгеріссіз қалады) [42].
Мақсаты бойынша аппараттар күштік және арнайы мақсаттағы
аппараттар болып бөлінеді. Қуат-бұл электрмен жабдықтау жүйелерінің
негізгі элементтерінің бірі және қажетті класстағы кернеуді алу үшін электр
энергиясын тасымалдауда қолданылады.
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Арнайы дизайн және жұмыс сипаттамалары бойынша өте әртүрлі
(мысалы, дәнекерлеу, пеш, сынақ трансформаторлары болуы мүмкін).
Олардың жеке категориясы-автотрансформаторлар-кернеудің мөлшерін
минималды шектерде өзгерте алатын бір орамалы құрылғылар
(трансформация коэффициенті 1-ге жақын болған кезде).
Электромагниттік индукция құбылысына байланысты айнымалы ток
магнит ағынын жасайды, ол өзекшеде жабылады және екі орамамен
байланысады, сәйкесінше ЭМО - ні өздігінен және өзара индукциялайды.
Тұтынушы екінші орамада қосылған кезде I2 тогы, ал терминалдарда екінші
кернеу пайда болады. Кіріс және шығыс кернеулеріндегі айырмашылық 1
және 2 орамалардағы бұрылыстардың әртүрлі санына байланысты
қалыптасады. Параметрлердің қатынасы кез келген болуы мүмкін [42].
Фазалардың саны бойынша бір және үш фазалы трансформаторға,
салқындату түрі бойынша - ауа мен майға, магнит өткізгіштің пішіні
бойынша – өзек, бронетранспортер, бронетранспортер, тороидальге бөлу бар.
Үш фазалы бір фазалы трансформатордың электр тізбегі тұрғысынан
ерекшелігі-үш бөлек жүйенің тізбектері бір-біріне біріктірілген.
Трансформаторлар мен электр машиналары кез-келген электрмен
жабдықтау жүйесінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады.
Көптеген техникалық шешімдер мен құрылғылардың жеке түрлері барлық
қызмет салаларында әртүрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
2.19 Басқару және қорғау аппаратурасы
Электр машиналарын, аспаптары мен желілерін қосу және ажырату
үшін, сондай-ақ әртүрлі электр техникалық қондырғылардың жұмысын
басқару және қалыпты жұмыс режимдері бұзылған кезде олардың жекелеген
элементтерін қорғау үшін қосалқы электр аппаратурасы, төмен және жоғары
вольтты ажыратқыштар, ажыратқыштар, ауыстырып қосқыштар, минималды
және максималды автоматтар, реостаттар, контакторлар, контроллерлер,
релелер және магниттік стартерлер қолданылады.[32].
Басқару, реттеу және қорғау аппаратурасы басқару тәсілі бойынша
қолмен және қашықтықтан, сондай-ақ олар қосылатын желінің кернеуі
бойынша бөлінеді.
Электр
аппаратурасы
қазіргі заманғы өндірістің
маңызды
буындарының бірі болып табылады. Оның көмегімен электр жабдықтарын
басқарудың барлық процестері жүзеге асырылады.
Ажыратқыштар мен ажыратқыштар
Айналмалы қосқыш (сурет. 2.51) кернеуі 220 В дейінгі электр
энергиясын қабылдағыштарды қосу және өшіру үшін қызмет етеді.
Төмен қуатқа арналған қарапайым төмен вольтты қосқыш-бұл түйме
қосқышы (сурет. 2.51). Ол жылжымалы және бекітілген бөліктерден тұрады.
Жылжымалы бөлікте (жоғарыда) екі 1 түйме, 3 білікке бекітілген 2 үш иық
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тұтқасы және 4 жез байланыс тақтасы бар 5 тұйықтағыш бар. Тұйықталу
корпусына 6 спиральды серіппе және 7 болат шар орналастырылған.
Бекітілген бөлік (төменде) 8 түйіспелі серіппелері бар екі түйіспеден
тұрады, оларға электр желісінен 10 сым 9 бұрандалары арқылы қосылады.
Сол жақта орналасқан 1 түймесін басқан кезде 3 үш иық тұтқасы
түсіріледі. Оның оң иығы екінші батырмамен бірге көтеріледі. Сонымен
қатар, тұтқаның ортаңғы үшінші иығы 7 доп пен спираль серіппесі арқылы 4
тұйықтағышқа өтіп, оны оңға жылжытады. Соңғысы 5 тақтайшасымен
коммутатордың бекітілген бөлігінің 8 түйіспелі серіппелерін қосады және
осылайша 9 сымдар тізбегін жабады.
Оң жақта орналасқан түймені басқанда, тұйықтағыш солға жылжиды
және тізбекті ашады.
220 В дейінгі тұрақты кернеулі электр тізбектерін және 380 В дейінгі
айнымалы кернеуді қосу, өшіру және ауыстыру үшін пакеттік қосқыштар мен
қосқыштар кеңінен қолданылады. Пакеттік қосқыштар мен қосқыштар бір
полюсті, екі полюсті және үш полюсті болып бөлінеді, 400 А дейінгі тұрақты
ток тізбектері үшін және 250 А дейінгі айнымалы ток үшін жасалады, шекті
токтың мөлшеріне байланысты олар әртүрлі мөлшерде болады (сурет. 2.52).

Сур. 2.51 - Айналмалы қосқыш: 1-негіз, 2 жəне 4 – бекітілген серіппелі
контактілер, 3-барабан, 5-сымдарды жалғауға арналған контактілер, 6-қысқыш
бұранда, 7-байланыс тақтасы
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Сур. 2.52-Түйме қосқышы: a-жылжымалы бөлік,
б-қозғалмайтын бөлігі

Олар бірнеше әріптермен және сандармен белгіленеді, мысалы, PV2—
25: p — пакеттік, B — қосқыш, 2 — екі полюсті, 25— ток күші; PPZ—10/H2:
P —пакеттік, P — қосқыш, 3 — үш полюсті, 10 — ток күші, H2 — екі
бағытта.
Пакеттік қосқыш пен қосқыш коммутатор механизмі мен байланыс
жүйесінен тұрады.
Байланыс жүйесі пакетке жиналған жеке байланыс бөлімдерінен
жасалады. Әр бөлім (сурет. 2.52, а) байланыс жүйесінің бір полюсін
құрайтын изолятордан тұрады, оның ойықтарында сымдарды қосу үшін 2
қысқыштары бар 3 бекітілген контактілер, 4 шаршы саңылаулары бар 5
жылжымалы серіппелі контактілер және 6 талшықты шайбалар бар.
Оқшауланған коммутациялық ролик 7 жылжымалы контактілердің
шаршы саңылауларыне орналастырылады. Осы роликтің 8 тұтқасын бұру
кезінде пакеттік қосқыш немесе қосқыш қосылған электр тізбектері
ауыстырылады (сурет. 2.53, б).
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а)

б)

Сур.2.53-Пакеттік ажыратқыш: a-құрылым, б-схема

Кернеуі 500 в-қа дейінгі электр қондырғыларын 6 а-дан асатын
токтарда қосу және ажырату үшін ажыратқыштар қолданылады.
Қалқандарға орнатылған бір полюсті, екі полюсті және үш полюсті
ажыратқыштар бар.
Үш полюсті ажыратқыштың негізгі бөліктері (сурет. 2.54, а) мыстан
жасалған пышақтар 1 болып табылады, олар қозғалмайтын байланыстарға
бекітілген 5 осьтерде айнала алады 4.

Сур. 2.54-Ажыратқыштар; а-үш полюсті, б-ауыспалы
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Электр энергиясын қабылдағыштан сымдар сомындардың көмегімен
байланыс бұрандарына қосылады. Тізбек жабылған кезде 1 мыс пышақтары 3
серіппелі контактілер арасындағы саңылауларға енеді, олардың
қысқыштарына электр желісінен 2 сым қосылған.
Кәдімгі ажыратқыштармен қатар ажыратқыш қолданылады, оларды
қайта айналдыру деп те атайды (сурет. 2.54, б).
2.20 Жарықтандыру аспаптарын орнату ережелері
Жарық беретін электр қондырғыларын монтаждау жұмыстарының
құрамына электр сымдарының трассалары мен шамдар мен орнату
бұйымдарын орнату орындарын таңдау және белгілеу, тесу жұмыстары,
бекіту жұмыстары, түйіспелі қосылыстарды орындау, сынау және
пайдалануға беру кіреді [32], [41].
Құрылыс конструкцияларында атыздар мен тесілген саңылауларды
тесу, қалқандар мен орнату бұйымдарына арналған ұяларды орнату, сымдар
мен кабельдердің талсымдарын жалғау арнайы электр аспабымен: атыз
кескіштермен, электр бұрғымен және т. б. орындалуы тиіс.
Болат құбырларды бүгу үшін қол құбыр иілгіштері қолданылады:
диаметрі 24 мм-ге дейінгі құбырлар үшін механикалық (ТРТ-24) және
диаметрі 50 мм-ге дейінгі құбырлар үшін гидравликалық (РТГ-2).
Кабельдердің сымдары мен талсымдарын гильзаларға жалғау және
ұштықтармен ұштау әртүрлі механикалық, гидравликалық және
электрқозғалтқыш престеу механизмдерімен жүргізіледі. РМП-7м қолмен
механикалық пресс, гидравликалық (ПГР-20, РМК-7м) және қолмен (ПК-ЗМ)
қысқыштар кеңінен қолданылады.
Электр монтажы кезінде электрлік бұрғылағыштар өтпелі және соқыр
саңылаулар үшін, сымдардан сым оқшаулауын кесу және алып тастау үшін
КСИ-2м кенелері, сондай-ақ өзектерді тістеу үшін кеңінен қолданылады.
Электр сымдарын орнату кезінде еңбек өнімділігін арттыру үшін көп
операциялық құралдар қолданылады.
Жарықтандыру шиналарын орнату
Кернеуі 380/220 В болатын төрт сымды жарықтандыру жүйесі үшін 25
А токқа ШЫҰ-67 толық шинасы шығарылады. Шиналар жиынтығына
ұзындығы 0,5; 1,5; 3 м түзу секциялар, бұрылыстар мен бағытты өзгертуге
арналған ұзындығы 1 және 1,6 м икемді секциялар, кіріспе бөлім,
штепсельдік ток өткізгіштер және шиналарды конструкцияларға бекітуге
арналған бөлшектер жиынтығы кіреді.
Шырақтар шина өткізгішіне жерге тұйықтау түйіспесі бар
тармақтаушы екі полюсті штепсельдік жалғаулардың көмегімен қосылады.
Шамдарды орнату
Шамдарды орнату оны нығайтудан және сымдарды қуат желісіне
қосудан тұрады. Салмағы 10 кг дейінгі шамдар сақинаның немесе
қапсырманың көмегімен ілмекке немесе түйреуішке ілінеді. Жарылу қаупі
бар үй-жайларда шырақтың корпусы болат құбырға бұранда арқылы
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бұралады (оған зығыр майымен, сүрекпен немесе
герметизациялау үшін ақпен майланған кендір оралады) [43].

қосылысты

Сур. 2.55 — Көпір қоршауында (А) жəне металл фермасында (б) шамдарды
орнату: 1 — науадағы кабельдер; 2 - штепсель қосқышы; 3 — ПРА; 4 — көпір
қоршауы: 5 — кронштейн; 6 — шам; 7 — к475 ілмегі; 8 — ферма; 9-ШЫҰ шинасы.

Шам қабырғаға, бағанға және фермаға орналастырылған кезде, ол
зауыттық кронштейндердің көмегімен бекітіледі (сурет. 2.55, а).
Кронштейндер розеткасы желіге қосылған штепсель қосқышымен
жабдықталған. Металл және темірбетон фермаларында шамдар 630 мм
шығатын құбырлы кронштейндермен және 3/4 бұрандасы бар әртүрлі
ұзындықтағы суспензиямен бекітіледі (сурет.2.55, б).
Кабельдік сымдармен шам орнату профиліне екі Мб бұрандамен
бекітіледі, ал қораптарға сымдарды орнатқан кезде шамды қораптың кезкелген жеріне іліп қоюға мүмкіндік беретін арнайы ұстағыштар
қолданылады.
Сымдарды кабельдерге орнатқан кезде шамдар бұтақ қорапшасы бар
ілмекпен бекітіледі (сурет. 2.56). Сыртқы жарықтандыру шырақтары ілгектің
немесе 3 м-ге дейін ұшып шығатын құбырлардан жасалған кронштейндердегі
бұранданың көмегімен ілінеді.

Сур.2.56 — Шамды арқандық сымға бекіту:1 — шам; 2 — ілуге арналған ілмек; 3арқандық сым;
4-У245 тармақталған қорап.
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Ашық сымдар кезінде шамдардың корпустары нөлдік сым мен шамның
жерге қосу түйіспесі арасындағы икемді секіргіштердің көмегімен, ал
қорғалған оқшауланған сымдарды, кабельдерді, шам корпусына енгізілген
құбырларда - шам корпусын нөлдік сыммен тікелей шамға қосу арқылы
жерге қосылады (сурет.2.57).

Сур. 2.57 — Бейтарап (а), болат құбыр (б) арқылы, желінің нөлдік сымына (в) қосу
арқылы жерге тұйықталған желілерде сымдарды ашық төсеу кезінде
арматураның арматурасын жерге тұйықтау:1 — фазалық сым; 2 — жерге
тұйықтау өткізгіші; 3 — нөлдік сым; 4 — жерге тұйықтау бұрамасы; 5-болат
құбыр.

2.21 Қорғаныш жерлендіруді монтаждау тәсілдері
Қорғаныстық жерге тұйықтау-әдеттегі жағдайларда кернеуде
тұрмайтын, бірақ электр қондырғысының оқшаулауының бұзылуы
нәтижесінде кернеуде болуы мүмкін жабдықтың металл бөліктерінің жермен
әдейі қосылуы [42].
Қорғаныс жерге тұйықталуының мақсаты-электр жабдықтарының
құрылымдық бөліктерінде кернеу пайда болған кезде, яғни "корпусқа
тұйықталу"кезінде адамдардың электр тогымен зақымдану қаупін жою.
Қорғаныстық жерге қосудың әрекет ету принципі - "корпусқа
тұйықталудан"туындаған жанасу және қадам кернеулерінің қауіпсіз
мәндеріне дейін төмендету. Бұған жерге тұйықталған жабдықтың
потенциалын азайту, сондай-ақ адам тұрған базаның потенциалын жерге
тұйықталған жабдықтың потенциалына жақын потенциалға көтеру арқылы
потенциалдарды теңестіру арқылы қол жеткізіледі.
Қорғаныс жерлендіруді қолдану саласы-оқшауланған бейтарабы бар
кернеуі 1000 В-қа дейінгі және кез келген бейтарап режимі бар 1000 В-тан
жоғары үш фазалы үш сымды желілер (сурет. 2.58).
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Сур. 2.58-Қорғаныштық жерге қосудың принципті схемалары: а-1000 В жəне одан
жоғары оқшауланған бейтарабы бар желіде; б — 1000 В жоғары жерге
тұйықталған бейтарабы бар желіде; 1 — Жерге тұйықталған жабдық; 2 —
қорғаныштық жерге тұйықтаудың жерге тұйықтағышы; 3 — жұмыс жерге
тұйықтағышының жерге тұйықтағышы; r3. қорғаныс жəне жұмыс
жерлендірулеріне сəйкес го — кедергі

Жерге қосу құрылғыларының түрлері
Жерге қосу құрылғысы — жерге тікелей байланыста болатын металл
өткізгіштер және электр қондырғысының жерге тұйықталған бөліктерін
жерге тұйықтағышпен байланыстыратын жерге қосу өткізгіштер жиынтығы.
Жерге қосу құрылғыларының екі түрі бар: шығарылатын (немесе
шоғырланған) және контурлы (немесе таратылған) [22].
Сыртқа шығарылатын жерге тұйықтау құрылғысы оның жерге
тұйықталатын жабдығы орналасқан алаңнан тыс шығарылуымен немесе осы
алаңның кейбір бөлігіне шоғырлануымен сипатталады.
Сыртқа жерге қосудың кемшілігі-жерге тұйықтағыштың қорғалатын
жабдықтан алыстығы, соның салдарынан жанасу коэффициенті А = 1.
Сондықтан жерге қосудың бұл түрі жерге тұйықтаудың аз токтарында, атап
айтқанда, 1000 В дейінгі кернеу қондырғыларында қолданылады, мұнда
жерге тұйықтағыштың потенциалы рұқсат етілген жанасу кернеуінен
аспайды.
Жерге қосу құрылғысының бұл түрінің артықшылығы-топырақтың ең
аз кедергісі бар электродтардың орналасуын таңдау мүмкіндігі (дымқыл,
сазды, ойпатты және т.б.).
Контурлы жерге тұйықтау құрылғысы оның жалғыз жерге
тұйықтағыштары жерге тұйықталатын жабдық орналасқан алаңның контуры
(периметрі) бойынша орналасуымен немесе мүмкіндігінше бүкіл алаң
бойынша біркелкі бөлінуімен сипатталады.
Контурлық жерге тұйықтау кезіндегі қауіпсіздік жанасу мен қадам
кернеулерінің ең жоғары мәндері рұқсат етілгеннен аспайтындай шамаға
дейін қорғалатын аумақтағы әлеуетті теңестірумен қамтамасыз етіледі. Бұған
бір жерге тұйықтағыштарды тиісті түрде орналастыру арқылы қол
жеткізіледі.
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Үй ішінде потенциалды теңестіру табиғи жолмен металл
конструкциялар, құбырлар, кабельдер және тармақталған жерге қосу желісіне
қосылған ұқсас өткізгіш заттар арқылы жүзеге асырылады.
Жерге қосу құрылғыларын орындау. Жерге қосу мақсатына арналған
жасанды жерлендіргіштер, ал табиғи — жердегі басқа мақсаттағы металл
заттар бар.
Жасанды жерге қосқыштар үшін әдетте тік және көлденең электродтар
қолданылады.
Тік электродтар ретінде диаметрі 3-5 см болат құбырлар және
ұзындығы 2,5—3 м 40 X 40-тан 60 X 60 мм-ге дейінгі бұрыштық болат
қолданылады. Соңғы жылдары диаметрі 10-12 мм және ұзындығы 10 м дейін
болат шыбықтар қолданылады.
Тік электродтарды байланыстыру үшін және дербес көлденең электрод
ретінде қимасы кемінде 4 X 12 мм жолақты болат немесе диаметрі кемінде 6
мм дөңгелек қималы болат пайдаланылады.
Тік жерге қосқыштарды орнату үшін тереңдігі 0,7—0,8 м траншея
алдын-ала қазылады, содан кейін механизмдердің көмегімен құбырлар
немесе бұрыштар бітеледі.
Табиғи жерлендіргіштер ретінде пайдалануға болады: жанғыш
сұйықтықтар, жанғыш немесе жарылғыш газдар құбырларын, сондай-ақ
жегідеден қорғау үшін оқшауланған құбырларды қоспағанда, жерге салынған
су құбыры және басқа да металл құбырлар; артезиан құдықтарының,
ұңғымалардың, шурфтардың және т.б. корпус құбырлары; жермен
байланысы
бар
ғимараттар
мен
құрылыстардың
темір-бетон
конструкцияларының металл конструкциялары мен арматуралары; жерге
салынған кабельдердің қорғасын қабықтары. Табиғи жерлендіргіштер,
әдетте, токтың таралуына аз қарсылыққа ие, сондықтан оларды жерге қосу
үшін пайдалану айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді. Табиғи жерге
тұйықтағыштардың кемшіліктері олардың электр техникалық емес
персоналға қол жетімділігі және ұзартылған жерге тұйықтағыштардың
үздіксіз қосылуының бұзылу мүмкіндігі (жөндеу жұмыстары кезінде және
т.б.) болып табылады.
Жерге қосу бөлшектерін жерге қосқыштармен қосуға арналған жерге
қосу өткізгіштері ретінде, әдетте, жолақты болат, сондай-ақ дөңгелек болат
және т.б. қолданылады. Үй-жайлардағы жерге тұйықтау өткізгіштері қарау
үшін қолжетімді болуы тиіс.
Жерге тұйықталатын жабдықты жерге тұйықтау магистраліне қосу
жеке өткізгіштердің көмегімен жүзеге асырылады. Бұл ретте жерге
тұйықталатын жабдықты жүйелі түрде қосуға жол берілмейді.
Электр қондырғыларын орнату ережелерінің талаптарына сәйкес
жылдың кез келген уақытында қорғаныс жерге қосу кедергісі [22]:
4 ОМ — кернеуі 1000 В дейінгі қондырғыларда; егер ток көзінің
(генератордың немесе трансформатордың) қуаты 100 кВА-дан аз болса, онда
жерге тұйықтау кедергісі 10 Ом рұқсат етіледі;
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0,5 Ом — кернеуі 1000 В жоғары, жерге тұйықталудың үлкен токтары
бар қондырғыларда (500 А артық);
250 / I3, бірақ 10 Ом артық емес — кернеуі 1000 В жоғары
қондырғыларда жерге тұйықталу тогы аз және сыйымды токтардың орнын
толтырмай; егер жерге тұйықтау құрылғысы бір мезгілде кернеуі 1000 В
дейінгі электр қондырғылары үшін пайдаланылса, онда жерге тұйықтау
кедергісі 125/I3 аспауы тиіс, бірақ 10 Ом-нан аспауы тиіс (немесе егер бұл
1000 В дейінгі қондырғылар үшін қажет болса, 4 Ом). Мұнда I3-жерге
тұйықталу тогы.
Жерлендіруге жататын жабдық. Оқшаулаудың ақаулығынан кернеуде
болуы мүмкін және адамдар мен жануарлар жанасуы мүмкін электр
жабдығының ток өткізбейтін металл бөліктері қорғаныстық жерге қосуға
жатады.
Тәжірибелік жұмыс 2.1
Тапсырма:
1.Қысқаша теориялық ақпаратты оқыңыз.
2.Көміртекті және қоспаланған болаттардың маркаларын өз нұсқаңызға
сәйкес шешіңіз.
3. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беріңіз.
Тапсырма нұсқалары
Бақылау сұрақтары:
1. Болаттар химиялық құрамы, сапасы және мақсаты бойынша қалай
жіктеледі?
2. Көміртекті болаттағы көміртектің әртүрлі мөлшері оның
механикалық қасиеттеріне қалай әсер етеді?
3. Қоспаланған элементтер болатқа не үшін енгізіледі?
4. Қоспаланғанболаттың қандай екі түрі бар, олардың айырмашылығы
неде?
5. Жылдам кесетін аспаптық болат қандай әріппен белгіленеді?
Зертханалық жұмыс 2.1
Дәнекерлеу трансформаторын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
техникасы ережелерін баяндау.
Жұмыс мақсаты: 1. Дәнекерлеу трансформаторын пайдалану кезінде
қауіпсіздік техникасы ережелерін баяндау бойынша практикалық біліктер
мен дағдыларды қалыптастыру.
Жабдықтар мен материалдар: дәнекерлеушінің анықтамалығы.
Негізгі мәліметтер: электрмен дәнекерлеу қондырғысына (дәнекерлеу
трансформаторына) паспорт, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және түгендеу
нөмірі болуы тиіс, ол есепке алу және мерзімді тексеру журналында
жазылады. Жылжымалы электрмен дәнекерлеу қондырғыларында оларды
желіге қосу үшін қысқыштар кернеуде болған кезде сымды қосу және
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ажырату мүмкіндігін болдырмайтын ажыратқыштарды бұғаттау көзделуі
тиіс.
Трансформаторды пайдалану ережелері:
1. Трансформаторды мұқият тексеріп, оны тексеріп, шаң мен кірден
тазартыңыз;
2.Трансформатордың қаптамасын жерге тұйықтау керек, ол үшін жерге
тұйықтау сымын корпуста орналасқан арнайы бұранға "жер" деген жазумен
жалғау керек;
3. Екінші реттік (дәнекерлеу) тізбектің барлық қосылыстарының
сапасын тексеріңіз (барлық қысқыштар мықтап бекітіліп, таза және жақсы
электр байланысы болуы керек).
4. Жұмыс кезінде байқалған ақауларды уақтылы жою үшін
трансформаторды мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек.
Дәнекерлеу трансформаторларына қызмет көрсету кезіндегі
қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері:
− кернеу келіп тұрған ток өткізгіш бөліктерге жанасуға болмайды;
− сымдарды жалғау, сондай-ақ тоқ өткізгіш желіде ажыратқыш
ажыратылған кезде ғана дәнекерлеу тогын реттеу шектерін ауыстырып қосу;
− ылғалды ауа-райында немесе дымқыл үй-жайда токты қосқан немесе
ажыратқан кезде резеңке кілемшелерді (немесе галоштарды) және
қолғаптарды пайдалану қажет;
− трансформатор корпусы әрқашан сенімді жерге қосылғанына көз
жеткізіңіз;
− қолмен доғалық дәнекерлеу кезінде, сондай-ақ қорғаныс газдарында
дәнекерлеу кезінде көзді дәнекерлеу доғасының жарығынан қалқанмен
немесе маскамен қорғаңыз;
− қожды қаптау және флюсті жинау кезінде көзілдірікті пайдалану;
− брезент қолғаптарында және брезент костюмінде жұмыс істеу;
− жалпы бөлмеде ашық доғамен дәнекерлеу кезінде жұмыс орнын
қалқандармен немесе экрандармен оқшаулаңыз;
− дәнекерлеу
түрлендіргіштері
мен
трансформаторлардың
қоректендіруші желіге барлық қосылуларын, сондай-ақ күштік электр
тізбектеріндегі түзетулерді Электромонтерлер орындауы тиіс; дәнекерлеу
сымдарын электр дәнекерлеушілер қоса алады.
Дәнекерлеу жұмыстары кезіндегі электр қауіпсіздігі ережесі:
Электр қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес ажыратқышты қосу және
ажырату алдында оның қаптамасының нөлденгеніне және тұтқасының
оқшауланғанына көз жеткізу қажет. Зақымдалған жағдайда ажыратқышты
ажыратады. Жұмысқа кіріспес бұрын арнайы киімді ретке келтіру қажет;
жұмыс орнын тексеру, электрмен дәнекерлеу аппаратурасының
жарамдылығын, пломбаланған электр өлшеу аспаптарының болуын тексеру;
егер еден тайғақ болса (май, бояу, су құйылған), оны құрғатып сүрту;
кабельдердің, сымдардың және олардың дәнекерлеу машинасының
тораптарына жалғануын тексеру қажет.

110

Ақаулықтар болған кезде электрмен дәнекерлеуге кірісуге тыйым
салынады. Қолдар, аяқ киім және киім әрдайым құрғақ болуын қамтамасыз
ету керек.
Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін электрмен дәнекерлеуші
дәнекерлеу трансформаторын немесе генераторын сөндіруге, электр
ұстағышы бар дәнекерлеу кабелін ажыратуға, сымдарды бухталарға қарауға
және арнайы бөлінген орынға бүктеуге міндетті.
Дәнекерленетін өнімді дәнекерлеу тогының көзіне қосатын кері сым
ретінде икемді сымдарды, сондай-ақ мүмкін болған жағдайда кез-келген
профильдегі болат шиналарды қолдануға болады. Кері сым электр ұстағышқа
қосылған сым сияқты оқшаулануы тиіс.
Кері сым ретінде ғимараттардың металл құрылыс конструкцияларын,
коммуникацияларды және дәнекерлеу технологиялық жабдығын жерге
тұйықтау желісін пайдалануға тыйым салынады.
Кері сым ретінде
пайдаланылатын жеке элементтер бір-біріне мұқият қосылады (дәнекерлеу
немесе бұрандар, қысқыштар немесе қысқыштар арқылы). Доғалық
дәнекерлеуге арналған қондырғыларда қажет болған жағдайда (мысалы,
дөңгелек тігістерді орындау кезінде) кері сымды жылжымалы түйіспенің
көмегімен дәнекерленетін бұйыммен қосуға рұқсат етіледі.
Аса қауіпті жағдайларда электрмен дәнекерлеу ерекшеліктері. Металл
конструкцияларды, қазандарды, сұйыққоймаларды, сондай-ақ сыртқы
қондырғыларды (жаңбыр мен қар жауғаннан кейін) дәнекерлеу кезінде
дәнекерлеуші арнайы киімнен басқа диэлектрлік қолғаптарды, галоштарды
және кілемшелерді қосымша пайдалануға міндетті.
Жабық ыдыстарда жұмыс істеген кезде резеңке дулыға кию керек. Бұл
жағдайда металл қалқандарды пайдалануға тыйым салынады. Жабық
ыдыстардағы жұмыстарды кемінде екі адам жүргізеді, бұл ретте олардың
біреуінің III-ден төмен емес біліктілік тобы болуы және дәнекерлеушінің
жұмысты қауіпсіз жүргізуін бақылау үшін дәнекерленетін ыдыстың
сыртында болуы тиіс. Сыйымдылықтың ішінде жұмыс істейтін электр
дәнекерлеуші ұшы сыртынан екінші тұлғада болуы тиіс арқанмен
сақтандырғыш белдікпен жабдықталады.
Дәнекерлеу трансформаторының бос жүрісінің кернеуін шектеу. Аса
қауіпті жағдайларда дәнекерлеуге арналған (мысалы, металл ыдыстардың
ішінде, құдықтарда, тоннельдерде, қауіптілігі жоғары үй-жайлардағы
қалыпты жұмыстар кезінде және т. б.) айнымалы токпен қолмен доғалық
дәнекерлеу кезіндегі барлық электрмен дәнекерлеу қондырғылары 1 С-тан
аспайтын уақыт ұстай отырып, тиімді әрекетте бос жүріс кернеуін 12-ге дейін
шектеу құрылғыларымен жарақтандырылуы тиіс.
Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауаптар дайындау.
1. Ажыратқышты қосу және ажырату алдында дәнекерлеушінің
әрекеттерін атаңыз.
2. Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін дәнекерлеушінің әрекеттерін атаңыз.
3. Металл конструкциялардың (қазандықтар, сұйыққоймалар және т. б.)
ішінде жұмыс істеген кезде дәнекерлеуші қосымша немен пайдалануы тиіс?

111

4. Аса қауіпті жағдайларда дәнекерлеуге арналған айнымалы токпен
қолмен доғалық дәнекерлеу кезінде барлық электрмен дәнекерлеу
қондырғылары жабдықталған құрылғыны атаңыз.
5. Дәнекерлеушінің арнайы киіміне қойылатын талаптарды атаңыз.
6. Трансформатордың корпусы қалай жерге тұйықталғанын
түсіндіріңіз?
7. Дәнекерлеу доғасының қуат көздерімен жұмыс істеу кезінде
қауіпсіздік ережелерін көрсетіңіз.
Тәжірибелік сабақ 2.2
Ұсынылған үлгілер мен материалдың маркалары бойынша
болаттың дәнекерленуін анықтау
Жұмыс мақсаты:
Болаттардың дәнекерлілігін анықтаңыз
Жабдық: тәжірибелік жұмысты орындау бойынша әдістемелік
нұсқаулар, конспект, калькулятор, болатты дәнекерлеу кестесі.
Жұмысты орындауға теориялық мәліметтер
Ұсынылған тапсырмада болаттың әр түрлі маркаларын материал
ретінде пайдалану ұсынылады, болаттың дәнекерленуіне қарай өңделуін
бағалайды (кесте.2.1). Болаттардың дәнекерленуі, ең алдымен, болаттағы
көміртектің массалық үлесіне және оның қоспалау дәрежесіне байланысты,
оның жоғарылауымен дәнекерлеу қабілеті нашарлайды. Бұл жағдайда қызып
кету, қатайтатын құрылымдардың пайда болуы, суық және ыстық жарықтар
мен басқа да ақаулар пайда болуы мүмкін.
Қатайтуға және жарықтардың пайда болуына бейімділік белгілері
бойынша болаттар дәнекерлеудің төрт тобына бөлінеді: I-доғалық дәнекерлеу
кезінде қатаймайтын болаттар, сондықтан арнайы шектеусіз дәнекерленеді;
II-қатайтатын микроқұрылымдардың пайда болуына бейім болаттар,
бірақ дұрыс таңдалған технологиямен олар пайда болмай дәнекерленген;
III-дәнекерлеу кезінде шыңдау құрылымдарына бейім және олардың
пайда болуын болдырмау үшін жылытып дәнекерленетін болаттар;
IV-дәнекерлеу кезінде қатаятын және алдын ала, ілеспелі жылытумен
және дәнекерлеуден кейін дереу термоөңдеумен дәнекерленетін болаттар.
Жұмыс барысы
1. Үлгі бойынша материалдың маркасын анықтаңыз.
2. Кестелік деректерді қолдана отырып, ұсынылған үлгілердің
дәнекерлілігін анықтаңыз.
3. Көрсетілген үлгілер дәнекерлеудің қай тобына жататынын
анықтаңыз.
4. Металдағы көміртегі құрамының тәуелділігін және дәнекерленген
қосылыстардың сапасын түсіндіріңіз.
5. Қорытынды жасауға.
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Тәжірибелік жұмысқа есептің мазмұны
1. Рефератты қолдана отырып, физикалық және технологиялық
дәнекерлеу ұғымын анықтаңыз.
2. Металлдың дәнекерленуі не негізінде анықталатынын көрсетіңіз.
3. Металдардың физикалық дәнекерленуін сипаттаңыз.
4. Металдардың технологиялық дәнекерленуін сипаттаңыз.
5. Кестеге сәйкес алынған дәнекерленген қосылыстың сапасын
анықтаңыз.
Тәжірибелік жұмысқа арналған бақылау сұрақтары
1. Құрылыстың технологиялылығы дегеніміз не?
2. Металды дәнекерлеу дегеніміз не?
3. Дәнекерлеудің қандай түрлерін білесіз?
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Таза металдар мен қорытпалар дегеніміз не? Қандай металдар қара
және түсті деп аталады?
2. Болаттардың жіктелуін беріңіз және олардың түрлерінің
ерекшеліктерін ашыңыз.
3. Көміртекті болаттардың жіктелуін және таңбалануын беріңіз.
Кәдімгі сапалы көміртекті болаттар маркаларындағы әріптер мен сандар нені
білдіреді?
4. Қоспаланған болатқа анықтама беріңіз. Қоспаланған болаттар қалай
жіктеледі және белгіленеді?
5. Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеудің мәні неде?
Термиялық өңдеу режимі қандай параметрлермен анықталады?
6. Металды термиялық өңдеудің негізгі түрлері қандай? Сөндіру деп
аталатын нәрсе және ол қандай мақсатта шығарылады?
7. Болат илем өнімдері қандай топтарға бөлінеді?
8. Қарапайым сұрыпты жалдаудың негізгі түрлерін тізімдеңіз.
9. Болат бұрыштары қандай түрлер мен өлшемдерге ие?
10. Электр тізбегі дегеніміз не?
11. Электр энергиясының көзі (қабылдағышы) дегеніміз не?
12. Электротехникада қандай схемалар қолданылады? БҒМ схемасы,
схемалық схема және ауыстыру схемасы дегеніміз не?
13. Биполярлық дегеніміз не?
14. Пассивті биполярлық пен белсенді арасындағы айырмашылық
неде?
15. Түйінге, тармаққа және контурға анықтама беріңіз.
16. Неліктен тармақтың барлық элементтерінде бірдей ток жүреді?
2.1 Тест тапсырмалары
1. Болат-бұл –
a) Металл.
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b) Екі немесе одан да көп металдар мен бейметалдардың
қорытпасы.
c) Металл емес.
d) Екі немесе одан да көп металдардың қорытпасы.
2. Қандай болат қоспаланған деп аталады
a) Оның қасиеттеріне әсер ететін элементтері бар болат.
b) Шойын болатқа физикалық және механикалық қасиеттеріне
жақын.
c) Шыңдалған болат.
3. Қандай металдың ең аз тығыздығы бар?
a) Мыс.
b) Титан.
c) Темір.
d) Көміртек.
4. Дәнекерлеу кезінде металды қосу мыналарға байланысты болады
a) Металды балқыту.
b) Адгезия (жабысқақтығы) бөлшектері.
c) Интератомиялық ілінісу күштері.
d) Гравитациялық күштер.
5. Электрод жабыны мыналарға арналған
a) Электродты жегідеден қорғау.
b) Дәнекерлеушіні электрод металымен жанасудан қорғау.
c) Дәнекерлеу ваннасының металын зиянды газдардан қорғау үшін.
d) Тұрақты доғаны ұстап тұру үшін.
6. Доғалық дәнекерлеудегі электр энергиясының негізгі көзі
a) Дәнекерлеу аккумуляторы.
b) Дәнекерлеу түзеткіші.
c) Дәнекерлеу күшейткіші.
d) Дәнекерлеу трансформаторы.
7. Ең жақсы дәнекерлеу қабілеті
a) Жоғары көміртекті болат.
b) Орташа қоспаланған болаттар.
c) Төмен көміртекті болат.
d) Шойын.
8. Дәнекерленген қосылыстардың келесі түрлері бар
a) Бір қабатты, көп қабатты, көп қабатты.
b) Бір жақты, екі жақты.
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c) Буындық, бұрыштық, таңбалы, қабаттасу.
9. Көлденең жазықтықта төменгі қалыпта дәнекерлеу кезінде
электродтың тігінен көлбеу бұрышы болуы керек
a) 30°.
b) 90°.
c) 15°.
d) 5°.
10. Ең қиыны-орындау
a) Төбелік тігістер.
b) Тік жіктер.
c) Көлденең тігістер.
d) Бұрыштық тігістер.
e)
Қысқаша қорытынды
1.
Өндірістік металл конструкцияларын өндіруде темірбетон және
ағаш құрылымдармен салыстырғанда металл конструкцияларының бірқатар
артықшылықтарына негізделген кең номенклатура қолданылады.
2.
Болат құрылыс конструкциялары үшін болат маркасын таңдау
кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерін басшылыққа алу
қажет. Сонымен қатар, құрылымдарды жасау үшін химиялық құрамы мен
механикалық қасиеттері маңызды.
3.
Металл конструкцияларын біріктірудің негізгі түрі дәнекерленген
(шамамен 85 %). Тойтармалы қосылыстар негізінен жүктеменің динамикалық
сипаты басым болатын көпір құрылысында қолданылады.
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3-БӨЛІМ. МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ СЫЗБАЛАРЫ
МЕН ҚҰРАСТЫРУ СХЕМАЛАРЫ

−
−
−
−
−

Оқу мақсаттары
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушы мынаны меңгереді:
металл конструкцияларының сызбаларын оқу тәртібін сақтау;
сызбаларда шартты белгілерді қолдану;
бөлшектердің шақтамалары мен отырғызу жүйесі туралы білімді
қолдану;
металл конструкцияларды дайындау кезінде қойылатын талаптарды
сақтау;
нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Алдын ала талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушы жұмыс орнын
ұйымдастыруды қоса алғанда, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу қағидаларын,
құрылыстық металл конструкцияларының негіздері, қызметтегі металл
конструкцияларының артықшылықтары мен кемшіліктері, конструкцияларды
құрастыру және дәнекерлеу тәсілдері туралы білімді меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары: плакаттар; макеттер; конструкциялардың
сызбалары; дәптер; қарындаштар, қаламдар.
Кіріспе
Бұл бөлімде құрылымдық және құрылыс материалдарының қасиеттерін
ескере отырып, металл конструкцияларын жобалауға негіз беретін
тақырыптар берілген.
Бөлімді зерделеу кезінде құрылымдардың металл дайындамаларын
өңдеуге, бұйымдарды өңдеу кезінде рұқсаттар мен орнатуларды анықтауға
қажетті дағдылар алынады. Теориялық білім жүйесі және құрылымдарды
жобалаудың практикалық дағдыларын игеру берілген.
Бұл бөлімде КМ03 кәсіби модулі ашылады - "Металл
конструкциялардың тораптарын сызбалар мен құрастыру схемалары
бойынша Дәнекерлеуге және тойтаруға құрастыру".
3.1 Металл конструкцияларды жобалау бойынша жалпы
мәліметтер
Ғимараттар мен құрылыстардың металл конструкцияларын жобалау
кезінде қажетті сенімділікті, капитализмді, ұзақ мерзімділікті және тұтас
алғанда ғимаратты, сондай-ақ конструкциялардың жекелеген элементтері
мен қосылыстарын пайдаланудың берілген шарттарын қамтамасыз ететін
құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптары сақталады.
Динамикалық әсерлерге ұшырайтын немесе сейсмикалық аудандарда,
шөгетін, тұзды, агрессивті ортаның, жоғары және төмен теріс
температуралардың әсерінен пайдалануға арналған геологиялық тұрақсыз
алаңдарда құрылысқа арналған басылымдар мен құрылыстардың металл
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конструкциялары жоғарыда аталған жағдайларда ғимараттар мен
құрылыстарды салуға және пайдалануға қойылатын қосымша талаптарды
сақтай отырып жобаланады.
Бұл ретте тиімді құрылыс материалдарын, ұтымды конструктивтік
шешімдерді қолдану және материалдардың беріктік қасиеттері мен
материалдардың көтергіштік қабілетін барынша пайдалану жолымен
қаржылық салымдарды неғұрлым тиімді пайдалануды көздейді.
Ғимараттар
мен
құрылыстарды
жобалау
кезінде
металл
конструкциялары қосылыстарының беріктігі мен беріктігіне ерекше назар
аудару қажет. Олар құрылыстың барлық кезеңдерінде және жұмыс кезінде
құрылымдардың кеңістіктік қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз
ететін қосылыстарды қарастырады. Егер қабылданған құрылымдық шешім
құрылымдардың беріктігі мен тұрақтылығына әсер ететін құрылыс әдісімен
байланысты болса, ғимараттар мен құрылыстардың жобаларында оларды
салу тәртібі туралы нұсқаулар беріледі. Бұл нұсқауларды кейіннен жұмыс
жобасын әзірлеу кезінде ескеру қажет.
Ғимараттар мен құрылыстардың жобаларында конструкциялардың
талап етілетін ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар
көзделеді: материалдардың тиісті таңдауы, отқа рұқсат, аязға рұқсат,
жегідеге рұқсат, конденсациялық ылғалдану мен шіруден қорғау талаптарын
қанағаттандыратын конструкциялық және арнайы шаралар, суды бұру,
желдету [40].
Металл конструкцияларды жобалау кезінде қосымша, жергілікті және
ішкі кернеулердің ықтимал теріс әсерін азайту жөніндегі іс-шаралар
көзделеді (мысалы, дәнекерлеу, шөгу, температуралық кернеулер,
конструкция элементтері қималарының өлшемдері күрт өзгеретін жерлерде,
оның ішінде саңылауларға жақын жерлерде және т.б.) [40].
Металл конструкцияларды жобалау кезінде ғимараттарға немесе
құрылыстарға, технологиялық процеске, адамдардың денсаулығына, сондайақ көршілес ғимараттар мен құрылыстарға динамикалық және діріл әсерінің
нормативтік құжаттарда белгіленген шектерін алып тастауды немесе дейін
төмендетуді қамтамасыз етеді [40].
Металл конструкциялар конструкция, ғимарат немесе құрылыс салу
кезінде
берілген
пайдалану
талаптарына
немесе
талаптарға
қанағаттандыруды тоқтататын шекті жай-күй әдісі бойынша күш әсеріне
есептеледі [40].
Есептеу нормаларының талаптары күш-жігердің, кернеулердің,
деформациялардың, қозғалыстардың шамалары әртүрлі мақсаттағы
ғимараттар мен құрылыстардың металл конструкцияларын жобалау
нормаларында белгіленген шекті мәндерден аспауы керек.
Металл конструкцияларының сенімділігі материалдардың қолайсыз
сипаттамалары мен қолайсыз шамаларды және жүктемелер мен әсерлердің
үйлесімін,
сондай-ақ
конструкциялардың
жұмысы
мен
жұмыс
ерекшеліктерін ескеретін есеппен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте нормативтік
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құжаттар мен мемлекеттік стандарттардың материалдардың, бұйымдардың,
жұмыстар өндірісінің, ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланудың
сапасына қойылатын барлық талаптары сақталуға тиіс.
3.2 МДК сызбаларын оқу. Олардың дамуы мен мақсаты. МДК-ға
қойылатын талаптар. Кесінділер, қималар, эскиздер (МДК жұмыс
сызбаларының құрамы және ресімделуі жөніндегі нұсқаулық)
Металл конструкциялардың жұмыс деталдау сызбалары МДК (металл
деталдау конструкциялары) белгілейтін жұмыс сызбаларының дербес негізгі
жиынтығы болып табылады [12].
МДК сызбалары құрылыстық металл құрылымдарын дайындау және
монтаждау үшін бірыңғай құжат болып табылады және құрылымдарды
белгілеу, өңдеу, құрастыру, дәнекерлеу, бақылау және монтаждау үшін
барлық қажетті деректерді қамтуы тиіс.
МДК сызбаларын әзірлейтін ұйым олардың КМ сызбаларына
сәйкестігі үшін, кМ сызбаларында әзірленбеген барлық зауыттық және
монтаждау қосылыстарының есептік беріктігі үшін, конструкция элементтері
өлшемдерінің дұрыстығы және олардың өзара байланысы үшін, сондай-ақ
металл конструкцияларды дайындау мен монтаждаудың технологиялық
талаптарының дұрыстығы үшін жауапты болады.
Әдетте, кМ сызбаларынан ауытқуға жол берілмейді. Шегіну қажет
болған жағдайда олар КМ сызбаларын құрастырушылармен келісілуі тиіс.
МДК сызбаларының құрамына мыналар кіреді [8]:
− бас әріп (жалпы мәліметтер);
− монтаждау схемаларының сызбалары;
− монтаждау тораптарының сызбалары;
− жіберу элементтерінің сызбалары;
− қосымша сызбалар (қажет болған жағдайда).
Кез-келген бекіткіш немесе кез-келген тірек алдымен компьютер
экранында немесе қағаз табағында пайда болады, содан кейін өндіріс цехына
жіберіледі. Тапсырманы дұрыс түсіну үшін слесарь дәнекерлеу тігістерінің
қай жерде өту керектігін немесе қажетті диаметрлі саңылау жасау керектігін
түсінуі үшін технологиялық құжаттарды оқи білу керек.
Сызбаны оқу – бұл заттың көлемді пішінінің, өлшемдерінің екі
өлшемді жазық бет үстінің көрінісі.
Сызбаны оқу жазықтықтағы белгілерді, өлшемдер мен пішіндерді
зерттеуден басталуы керек.
Сызбаларды дұрыс оқу үшін Сіз осы тізбекті ұстануыңыз керек:
− сызбадағы негізгі жазудың мазмұнын зерттеу, онда сызбаның
масштабы, бөліктің материалы, сондай-ақ бөліктің атауы берілген;
− сурет түрлерін, ұсынылған өнім немесе бөлшек формаларын талдау
ақыл-ой біртұтас тұтастыққа біріктіріледі. Егер сіз бөлікті бірден көре
алмасаңыз, оны ақылмен екі бөлікке бөліп, олардың геометриялық пішінін
елестетуге тырысыңыз.
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− бөліктің өлшемдері анықталады-оның ұсынылған мәндері.
Басты табақта мыналар болуы керек:
− монтаждау схемаларының ведомосы (1-нысан, сурет 3.1);
− жөнелтпе бөлшектері табақтарының ведомосы (2-нысан, сурет)3.2);
− егер бар болса, қосымша сызбалар ведомосы (1-нысан бойынша);
− мәтіндік нұсқаулар;
− бас табақ қажет болған жағдайда бірнеше табақ орналасуы мүмкін.
1 нысан

Сур. 3.1-Монтаждау схемаларының ведомосы

2 нысан

Сур. 3.2- Жөнелтпе бөлшектері табақтарының ведомосы

Мәтіндік нұсқауларда мыналар болуы керек:
а) олардың негізінде МДК сызбалары әзірленген КМ сызбалары туралы
нұсқаулар;
б) КМ сызбаларында енгізілген өзгерістер және оларды жобалау
ұйымдарымен келісу туралы деректер;

120

в) конструкциялардың, зауыттық және монтаждау қосылыстарының
жалпы сипаттамасы;
г) коррозиядан қорғау туралы нұсқаулар;
д) конструкцияларды дайындауға, жеткізуге және монтаждауға
монтаждау ұйымының қосымша техникалық талаптары туралы нұсқаулар.
Сызбамен танысу сызбада бейнеленген бөлшектерді ұсынуға
көмектеседі: олар қандай принциптерге сәйкес орналасқан, олар қалай өзара
әрекеттеседі және т.б. Сызбаларды мұқият оқып шығу өнімнің болашақ
пішінін дайын түрінде дәл көрсетуге, өнімнің массасын, бірдей бөліктердің
санын, атауларын білуге мүмкіндік береді.
Осыдан кейін, ол суретте көрсетілген өнімнің барлық өлшемдерін
егжей-тегжейлі зерттейді, өнімді өңдеу технологиясын жасау үшін рұқсат
пен орнатуды біледі.
Сызбаны оқу барысында алынған ақпаратқа сүйене отырып, өнімді
өңдеудің және өндірудің әр кезеңін барлық циклдарда ұсыну керек, сонымен
қатар бұл бөлік немесе өнім соңғы өнімде немесе түйінде қалай
қолданылатынын, қандай принцип бойынша жұмыс істейтінін және қандай
мақсат орындалатынын талдау қажет.
Құрылыста сызбалар әртүрлі болуы мүмкін: бөлшектердің сызбалары,
құрастыру сызбалары, диаграммалар, ерекшеліктер және т. б. бар.
Техникалық суреттер Мемлекеттік стандарттардың (МЕМСТ) немесе
конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) ережелеріне
сәйкес жасалуы тиіс.
МДКсызбаларын әзірлеу кезінде қолданылатын табақ форматтарының
өлшемдері МЕМСТ 2.301-68 сәйкес келуі керек. МДК сызбаларында
қолданылатын сызықтардың атауы, сызылуы, қалыңдығы және негізгі
мақсаты МЕМСТ 2.303-68 сәйкес келуі керек. Масштаб
кескіннің
күрделілігін ескере отырып таңдалады және сызбаның анықтығын
қамтамасыз ететін кішірек масштаб қолданылады.
3.1 – кесте. Сызбалар үшін ұсынылатын масштабтар [3]
Атауы
1. Салмақ түсетін болат конструкциялар:
а) монтаждау жоспарлары мен схемалары
б) конструкциялардың тұтас қабырғалы
және торлы элементтерінің қималары

Ауқымы

1:100, 1:200, 1:400
1:10, 1:15, 1:20, 1:25
(1:10 масштабы ұсақ профильдер үшін
қолданылады)
в) торлы конструкциялардың схемалары
1:15, 1:20, 1:25
2. Болат және жеңіл қорытпалардан жасалған қоршау конструкциялары:
а) монтаждау схемалары
1:100, 1:200
б)
элементтердің
қимасы
1:1, 1:10
_______________________________________________________________________________

Қажет болған жағдайда МЕМСТ 2.302-68 бойынша басқа стандартты
масштабтарды қолдануға рұқсат етіледі.
Ұзын тұтас қабырғалы конструкциялардың (арқалықтардың,
бағандардың) сызықтық өлшемдерін қысқарту үшін сызықтар үзіледі, үзу
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белгілері қойылады, бұл ретте бөлшектер мен саңылаулардың өзара
орналасуы сақталады.
Торлы құрылымдар (фермалар, байланыстар және т.б.), әдетте, екі
масштабта сызылады, элементтердің осьтерінің сызбасын олардың көлденең
өлшемдеріне қарағанда азайтады және кескіннің бір масштабын түйіндер мен
ұсақ бөлшектер үшін сақтайды (пішіндер, тығыздағыштар және т. б.).
Бір табақта бейнеленген бір типті конструкциялар үшін бір масштаб
қолданылуы тиіс.
Кеңістіктік торлы конструкциялардың (мұнаралар, көпір элементтері
және т.б.) геометриялық схемалары барлық үш өлшем үшін бір масштабта
(ұзындығы, ені, биіктігі) сызылады.
Масштабтар сызбаларда көрсетілмеуі керек. Ерекшелік-бұл шет елдер
үшін орындалатын МДК сызбалары. Бұл жағдайда масштаб сызбаның негізгі
жазбасында көрсетіледі.
МДК сызбаларында мемлекеттік стандарттарда белгіленген шартты
белгілер қолданылады. Бұл негіздер, олар белгілерді, әріптерді, сандарды,
сызықтарды және т.б. жобалау ережелерін сипаттайды (кесте. 3.2).
3.2-кесте. Қолданылатын шартты белгілер [3]
Атауы
1

Илем профильдері

Тең қабатты бұрыштық болат
Тең қабатты емес бұрыштық болат
Қос таврлы арқалық
Аспалы жолдарға арналған қос таврлы арқалық
Жіңішке қабырғалы қос таврлы арқалық
Қабаттардың параллель қырлары бар қос таврлар мен
таврлар
қалыпты
Кең қабатты
бағаналар
Қабаттардың ішкі қырларының еңісімен швеллер
Қабаттардың параллель қырлары бар швеллер
Жіңішке қабатты швеллер
Теміржол рельсі
Кран рельсі
Құбыр
Дөңгелек болат
Шаршы болат
Табақты, жолақты және кең жолақты болат (қиманың
белгіленуі)
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Белгілеу мысалдары
2
L 100×10
L 100×68×6
I 36
I 36M
I T20
I 40Б I 20БТ
I 40Ш I 20ШТ
I 40K I 20KT
[ 24
[ 24 б
[ T 20
P 43
КР 120
Ø102х3,5
Ø20
20×20
- 200×8

Болат табағы(қалыңдығын белгілеу)
Бедерлі болат
Ұқсас шартты графикалық белгі
Сорғыш
Ұқсас шартты графикалық белгі
Иілген профильдер
Тең қабатты бұрыш
Тең қабатты емес бұрыш
Тең қабатты швеллер
Толқынды табақты болат
Тең қабатты емес швеллер
С-тәрізді
Тең қабатты астау тәрізді
Тең қабатты емес астау тәрізді
Зет тең қабатты
Зет тең қабатты емес
Тұйық
Тұйық дәнекерленген шаршы қималы
Тұйық дәнекерленген тікбұрышты қималы
Профильді төсем
Дөңгелек саңылау
Дөңгелек саңылау, жақын (көрінетін) жағынан
үңгіштелген
Дөңгелек саңылау, алыс (көрінбейтін) жағынан
үңгіштелген
Дөңгелек саңылау екі жағынан үңгіштелген

3.2 кестенің жалғасы
δ12
- Рифл. 800×6
- PV 508×710
GN L 100×4
GN L 100×80×5
GN 80×50×4
1,2×670×130
GN 100×80×50×4
GN 100×50×10×2
GN 80×60×32×3
GN 140×100×65×40×8
GN 80×40×3
GN 65×45×40×25
GN 180×120×4
GN 100×5
GN 180×75×5
Н 60-845-1, 0

Сопақ саңылау
а-орталықтар арасындағы қашықтық; в-диаметр
Тойтармалар
Жартылай шеңберлі бастары бар тойтармалар
Жақын (көрінетін) жағынан жасырын басы бар
тойтармалар
Алыс (көрінбейтін) жағынан жасырын басы бар
тойтармалар
Екі жағынан да жасырын басы бар тойтармалар
Жартылай жасырын баспен жақын (көрінетін) жағынан
тойтармалар
Алыс (көрінбейтін) жағынан жартылай жасырын басы
бар тойтармалар
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Тұрақты бұран

3.2 кестенің жалғасы

Бұрандар

Уақытша бұран
Тұрақты жоғары берікті бұран
Дәнекерленген қосылыстардың тігістері
Жақын (көрінетін) жағынан жапсарлас тігіс
Алыс (көрінбейтін) жағынан жапсарлас тігіс
Бұрыш тігісі, сондай-ақ жақын (көрінетін) жақтан
таврлы және бұрыштық қосылыстардағы түйіспе
Бұрыштық тігіс, сондай-ақ алыс (көрінбейтін) жақтан
таврлы және бұрыштық қосылыстардағы түйіспе
Жақын (көрінетін) жағынан үзік-үзік, бұрыштық тігіс:
- тігістің қалыңдығы;
- тігістің ұзындығы;
- тігістер арасындағы аралық
Бұрыштық тігіс, алыс (көрінбейтін) жағынан үзік-үзік
Нүкте тігісі (а-нүкте қадамы)

Кесу белгісі
Симметрия сызығы (осьі)

Басқа белгілер

Белгі
Жоғары дәлдіктегі өлшем (рұқсатті көрсете отырып)
Таңбалау орны көрінетін жағында
Сол, көрінбейтін жағында
Басқалардан ерекшеленетін саңылаулар тобын таңдау
(диаметрі немесе технологиялық өңдеу түрі)
Осы сызбадағы диаметрлерімен ерекшеленетін бір
сызықіздегі саңылаулар тобы
Схемалық сызбалардағы дөңгелек болаттан (сымнан
және т. б.) жасалған элементтер
Схемалық сызбалардағы байланыс жазықтығының
проекциясы (мысалы. жоспардағы тік байланыстар);
жоспардағы қоршаулар
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Зауыттық

Монтаждау

Құрылымның үзілу сызығы

1

3.2 кестенің жалғасы
2

Таңбалау орны жанындағы тораптарды таңбалау.
Нумераторда түйін нөмірі, бөлгіште түйін бейнеленген
табақ нөмірі көрсетіледі
Тораптарды олардың бейнесінде таңбалау

Жіберу элементтерінің табақтарында конструкциялардың жекелеген
элементтері сызылады, оларға конструкциялар дайындау, тасымалдау және
монтаждау шарттары бойынша бөлінеді. Бастапқы элемент туралы толық
түсінік алу үшін 3.3-суретте көрсетілгендей етіп орналастыра отырып,
проекциялардың (түрлер мен кесулердің) қажетті санын беріңіз. Егер екі
көрсеткіні қою сызбаны қажетсіз қараңғыласа, түрді белгілеуді сандармен екі
көрсеткімен немесе әріппен бір көрсеткімен жасауға болады.
3.3-кесте Дәнекерленген жіктердің өлшемдерін қою
Қойылатын өлшем
Бұрыштық тігістің қалыңдығы

Графикалық белгілеу

Түйіспелі тігістің қалыңдығы
Контур бойынша " бұрыштық тігістің қалыңдығы"
Бұрыштық тігістің өлшемдері (қалыңдығы және жобалық
ұзындығы)
Ескертпе: тігістің жобалық ұзындығы тігістің кратері мен
пісірілмеуін ескереді
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Сур.3.3-Құрылыс проекцияларының табақта орналасуы

Бастапқы элементтерді негізгі проекция олардың жұмыс жағдайына
сәйкес келетін және олардың пішіні мен өлшемдері туралы толық түсінік
беретіндей бейнелеу керек, атап айтқанда: көлденең элементтер - көлденең
қалыпта, тік - тік, көлбеу - көлбеу. Үлкен ұзындықтағы тік элементтерді
(бағандар, тіреулер және т.б.) көлденең қалыпта бейнелеуге рұқсат етіледі.
Бұл жағдайда элементтің түбін табақтың сол жағына қою керек (сурет.3.4)
[12].
Бастапқы элементтің негізгі проекциясы табаққа сол жағы табақтың
сол жағына қарайтындай орналастырылуы керек. Жіберу элементінің сол
жағы 3.5. суретке бағыт берілген көрсеткілерді қарау кезінде орнату
схемасына сәйкес анықталады.

Сур.3.4-Табақтағы тік элементтердің орналасуы

Сурет салу кезінде құрылымдар қатты сызықтармен барлық көрінетін
бөлшектерді көрсетеді, олар көзге жақын жерде орналасқан, ал көрінбейтін тек көзге жақын орналасқан бөліктер. Алдыңғы беттің артында тереңдікте
орналасқан және көрінбейтін, көрінетін ауа қабатынан бөлінген көрінетін
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бөліктер сызбада көрсетілмейді. Соңғысын құрылымның тосқауыл
бөліктерінде бейнелеу үшін шартты түрде "үзу" орындалады (сурет.3.6) [12].

Сур.3.5-Проекция бағыты

Сур. 3.6-Шартты жырту

Жіберу элементтерінің кескіндері алып жатқан табақтың ауданын
қысқарту үшін мынадай тәсілдер қолданылады: жалаушалар; симметрия
осьіне дейінгі сурет; суреттерді біріктіру.
Жалаушалар жеке бөліктерімен ерекшеленетін ұқсас жіберу
элементтерін бейнелеуде қолданылады. Бұл жағдайда негізгі элемент ретінде
қабылданған элемент толығымен бейнеленген, ал басқаларында тек басқа
бөліктер сызылған.
Жалаушалар элементтердің айырмашылығы жоқ бөлігіне қарай
бағытталады. Ішінара бейнеленген элемент үшін негізгі элементтің
маркасына сілтеме беріледі,мысалы: "Н2 бойынша құсбелгілерден". Жүк
маркаларын бейнелеуде жалаушалардың өлшемдері мен оларды қолдану 3.7
суретті қараңыз. [12].

Сур.3.7-Жөнелту таңбаларын бейнелеу кезінде жалаушаларды қолдану

Симметриялық жіберу элементтерін симметрия сызығына (осьіне)
дейін бейнелеу ұсынылады. Бұл жағдайда суретте көрсетілгендей,
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көрсетілген бастапқы элементтің контурлары симметрия сызығынан біршама
алыс болуы керек.3.8.

Сур.3.8-Жіберу элементінің кескіндерінің үзілуі

Ұқсас кескіні бар, бірақ мөлшері, бөліктері немесе саңылаулары,
сондай-ақ олардың байланысы бойынша ерекшеленетін бастапқы
элементтерді бір суретте тиісті мәтіндік түсіндірмелермен біріктіру
ұсынылады (сурет. 3.9).

Сур.3.9-Бір суреттегі ұқсас суреттерді біріктіру

Өлшемді сызықтары негізгі кескінді қараңғылайтын пішінді
бөлшектерді бөлек және қажет болған жағдайда үлкенірек масштабта
бейнелеу ұсынылады (сурет.3.10, а).
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Сурет өрісіндегі мәтін, кестелер мен жазулар, әдетте, сызбаның негізгі
жазуына параллель орналасқан.
Шығару сөрелеріндегі жіберу элементтерінің суреттерінің жанында
кескінге тікелей қатысты қысқаша жазулар ғана қолданылады, мысалы,
қатаң, фрезерлік нұсқаулар. Қалған жазулар сызба аясындағы мәтіндік
бөлікке орналастырылған. Кескін контурын кесіп өтетін және кез-келген
сызықтан алыстамайтын сызық нүктемен аяқталады (сурет. 3.10, б).
Көрінетін және көрінбейтін контурдың сызығынан салынатын ескерту
сызығы көрсеткімен аяқталады (сурет.3.10, в).
Сурет өрісіне орналастырылған мәтін бөлігі негізгі жазудың үстіне
қойылады. 12-ден астам форматтағы сызбаларда мәтінді екі немесе одан да
көп бағандарға орналастыруға рұқсат етіледі. Бағандардың ені 185 мм-ден
аспауы тиіс. Сызбада өзгерістер кестесін және басқа да қажетті мәтіндік
нұсқауларды жалғастыру үшін биіктігі кемінде 50 мм болатын негізгі
жазудан жоғары орын қалдырады.
Қажет болған жағдайда, жөнелтпе элементінің немесе монтаж
схемасының суреттері екі немесе одан да көп табақта, мәтін бөлігі
сипаттізіммен бірге бір табаққа орналастырылады. Бұл жағдайда барлық
табақта "Сызбамен жұмыс істеу..." деп жазылады.
Жөнелтпе элементі суретінің үстіне оның маркасы орналастырылады
(сурет.3.7, 3.8, 3.9). Жөнелтпе элементтерін таңбалаудың үш түрі бар: а)
жалпы (әдеттегі); б) жеке; в) бекітуші.

Сур.3.10- а-ірі масштабтағы фасонды бөлшектер; б-сызықтар-кескін контурын
қиып өтетін шығарулар; в-сызықтар-кескін контурын кесіп өтпейтін шығарулар

Жалпы таңбалау кезінде марка өзара алмастырылатын элементтердің
шартты белгісі болып табылады. Бұл жағдайда құрылымдық элементтер осы
элемент схемалық түрде бейнеленген құрастыру схемасына берілген әріптен
және реттік нөмірден тұратын таңбалармен белгіленеді (мысалы: A1, A2,...).
Өзара кері (айна) жөнелту элементтері әртүрлі маркалармен
белгіленеді.
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Бір суретте өзара кері (толық немесе ішінара) жіберу элементтерін
біріктірген кезде, олар алдымен суреттің үстіне негізгі элементтің маркасын,
содан кейін кері элементтің маркасын жазады, оның жанында жақшалар
"сызбаға оралу"деп жазады. Мысалы, A1 ;A2 (кері сурет). Жақша ішіндегі
жазбаны қысқартып жазуға рұқсат етіледі.).
Бір суретте "осындай" және "кері" жіберу элементтерін біріктіруге
олардың арасындағы кейбір айырмашылықтар үшін рұқсат етіледі, мысалы,
ұсақ бөлшектердің немесе саңылаулардың тең саны, элементтің жеке
бөліктерінің әртүрлі өлшемдері және т. б. Бұл жағдайда сызбада
айырмашылықтар көрсетілуі керек. Мысалы, құрастыру бөлігінен " тек A1
үшін "жазылуы мүмкін.
Егер ұқсас жөнелту элементтері бір-бірінен ұсақ бөлшектердің немесе
саңылаулардың аз санымен ерекшеленетін болса, маркалардың санын азайту
мақсатында басқа элементтерге артық ұсақ бөлшектер немесе саңылаулар
қосып, оларды бір маркаға біріктіруге рұқсат етіледі.
Қиыстырып келтіру жұмыстарын орындаумен жалпы құрастырудан
өтетін жөнелтпе элементтері жеке таңбалауға жатады, соның нәтижесінде
элементтер өзара алмастырылмайтын болады. Бұл жағдайда элементтің
маркасына әрбір жөнелтпе элементті ерекшелейтін әріп немесе сан
қосылады. Мысалы, A1 маркасының элементтері A1A немесе A1B немесе
1a1, 2A1 және т. б. Дәл осындай белгі монтаждау схемасындағы және жіберу
элементтерінің тізімдемесіндегі элементтерге беріледі, бірақ жалпы маркалар
(A1 және т.б.) жіберу элементтерінің сызбаларына қойылады, ал сызбаларға
арналған мәтіндік нұсқауларда жалпы құрастырудан қандай элементтер өтуі
керек екендігі көрсетіледі. Бекітетін таңбалау конструкциядағы жөнелтпе
элементтің белгілі бір қалыбын қамтамасыз ету үшін қолданылады және
элементтің сыртқы түрі бойынша оның дұрыс қалыбын бағалау қиын болған
жағдайларда қолданылады. Бекітетін таңбалау кезінде жөнелтпе элементінің
маркасы жалпы таңбалау кезіндегідей болып қалады, алайда ол элементтің
белгілі бір жеріне түсіріледі, бұл жеткіліксіз болған жағдайда, қосымша
керндеу жүргізіледі немесе элементтің бір жағын оське, конструкцияға және
т. б. байланыстыратын майлы бояумен түсіндірме жазба жазылады.
Бекіткіш таңбалау туралы нұсқау жіберу элементінің сызбасында
(марканың элементтегі орны, керндеу, түсіндірме жазулар, бекітуші
таңбалаудың қажеттілігіне мәтіндік нұсқаулар және т.б.) және монтаждау
схемасында беріледі, онда элементтің таңбалануына сәйкес оның орны нақты
айқындалуы тиіс.
Металл конструкциялардың егжей-тегжейлі сызбаларындағы барлық
өлшемдер миллиметрге қойылады.
Өлшемдер келесі санаттарға бөлінеді:
а) құрылыстағы конструкциялардың жағдайын анықтайтын өлшемдер
(құрастыру өлшемдері);
б) дайындау үшін монтаждау өлшемдерінен өлшемдеріне көшу үшін
қажетті өлшемдер (байлау өлшемдері);
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в) бөлшектерді дайындау үшін қажетті өлшемдер;
г) құрастыру үшін қажетті бөлшектердің өзара орналасуын анықтайтын
өлшемдер;
д) бақылау - күрделі геометриясы бар маркалар үшін.
Көрсетілген өлшем санаттары тиісті әріптік белгілеулермен 3.11 [8]
суретте келтірілген.

Сур. 3.11-Өлшем санаттары

Өлшемді сандар өлшемді сызықтың үстіне, мүмкін оның ортасына
жақын орналасады. Өлшем сызықтары өлшемі көрсетілген кесіндіге
параллель болуы керек. Параллель өлшемді сызықтар арасындағы қашықтық
7-10 мм болуы керек, ал өлшемді сызықтардан оларға параллель контур
сызықтарына дейінгі қашықтық шамамен 15 мм болуы керек, егер өлшемді
сызық контурдан төмен немесе оң жақта болса, ал өлшемді сызық контурдан
жоғары немесе сол жақта болса, 7-10 мм. Өлшемді және шығарылатын
сызықтардың қиылысына кертік қойылады. Бұл ретте шығарылатын сызық
шеткі сызықтан 1-3 мм шығуы керек.
Өлшемді сызықтардың әртүрлі көлбеу сызықтары бар сызықтық
өлшемдердің сандары 3.12, а суретте көрсетілгендей орналастырылған. Егер
өлшемді штрихталған аймаққа салу керек болса, тиісті өлшемді сан
шығарылатын сызыққа салынады (сурет.3.12, б).
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Сур. 3.12-Құрылымға өлшемдерді салу

Элементтің өлшемдерін құрылымның осьтері мен қатарларына немесе
іргелес элементтердің осьтеріне байлау керек. Тең қашықтықта (қадамдарда)
орналасқан шеткі саңылаулар немесе бөлшектер арасындағы қашықтықты
анықтайтын өлшемдерді қолданған кезде қашықтық санын олардың
шамасына көбейтуден тұратын бір өлшемді көрсету ұсынылады. Сонымен
қатар, бір қадамның өлшемін қосымша қойыңыз (сурет.3.12, в).
Сызбадағы көптеген бөліктер үшін басым, ұшынан немесе жиегінен
бірінші саңылауға немесе бірқатар саңылауларға (жиектерге) дейінгі
қашықтық, сондай-ақ саңылаулардың диаметрлері, әдетте, мәтіндік
нұсқауларда көрсетілген және сызбада көрсетілмеген. Қалған кесіктер мен
диаметрлер сызбаға қойылуы керек.
Илем профильдерінің (бұрыштардың, қос таврлардың, швеллерлердің)
қимасының биіктігі немесе ені бойынша өлшемдерді қою кезінде өлшем
тізбегі тұйықталмайды. Бұл жағдайда өлшемдер жазықтықта немесе бетте
бекітіледі, оның белгісі немесе байланысы құрылыста сақталуы керек.
Жылжымалы және иілген бұрыштардың қауіптері шеңберге байланған
(сурет.3.12, г).
Дәнекерленген арқалықтар тірек бөлігінің толық биіктігін, яғни қатаң
сақталуы керек өлшемді көрсетеді. Мұндай өлшемдер рамкаға салынып,
рұқсат етілетін мөлшері көрсетіледі. Сөрелердің қалыңдығы мен қабырғаның
биіктігі де көрсетіледі, бірақ төменгі белдеудің төменгі беті мен тірек
қабырғасының төменгі жағы арасындағы Өлшем көрсетілмейді, соның
арқасында сәулені жинау кезінде дәлсіздіктер өтеледі (сурет.3.12, д).
Тең емес бұрышты бейнелеу кезінде бұрыштардың сөрелерінің бірінің
енін қою арқылы оның орнын көрсету керек.
Бірдей бөлшектерді белгілеу және дайындау үшін қажетті өлшемдер
олардың біреуіне қойылады, ал басқалары үшін тек құрастыру үшін қажетті
бекіту өлшемдері көрсетіледі.
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Өлшемдердің кез-келген сызықтармен қиылысуын болдырмау керек.
Егер шығару сызығы ол жатпайтын саңылауларды кесіп өткен жағдайда,
саңылауды айналып өту үшін қиылысу орындарындағы шығару сызығын
бүгу қажет.
Шеңбер доғасының радиусын бейнелегенде радиус сызығының
көрсеткісін тек доғада көрсету керек. Радиус өлшемінің алдында R әрпін қою
керек. Иілген элементтердің Радиусы концентрлік өлшемді сызықтарға тиісті
радиустың мәндерін көрсете отырып қойылады (сурет. 3.13, а).

Сур.3.13-Шеңбер доғасы радиустарының бейнелері: а-иілген элементтердің
радиустары; б-ұсақ радиустар жəне қабырға бұрыштарының қималары; вдоғаның ортасы; г-қисық сызықты элемент контурының өлшемі

Кішкентай радиустар мен жиектердің бұрыштарының өлшемдері 3.13суретте көрсетілгендей қойылады, б. радиустың үлкен мөлшері және доғаның
ортасын көрсету қажет болған жағдайда радиустың өлшемді сызығын 90°
бұрышпен көрсетуге рұқсат етіледі (сурет. 3.13, в). Қисық сызықты профиль
контурының және үлкен радиус доғаларының өлшемдерін координаттармен
көрсету ұсынылады. Бұл жағдайда координаттар саны мен өлшемдердің
дәлдік дәрежесі нақты жағдайларға байланысты белгіленеді (сурет.3.13, г).
Торлы конструкциялар үшін (фермалар және т.б.), әдетте, табақтың
жоғарғы сол жақ бұрышына, өлшемдері мен күші қойылатын геометриялық
диаграмма оқуға ыңғайлы масштабта орналастырылады. Симметриялы
фермалар үшін элементтердің геометриялық ұзындығын сол жақ жартысына,
ал күшін оң жағына қою ұсынылады.
Күрделі құрылымдардың геометриялық сызбаларын бөлек сызбаға
шығаруға болады. Күрделі кеңістіктік конструкцияларда барлық қырының
геометриялық сызбаларының жайылмасын беру қажет. Арнайы сызылған
геометриялық схема болмаған кезде элементтердің көлбеуі тікбұрышты
үшбұрыштармен көрсетіледі, олардың бүйірлеріне нақты өлшемдер
қойылады (сурет. 3.14).
Белгілеу осьтері арасында сәл өзгеше бұрыштары бар тікбұрышты
пішіндерді құрастыру кезінде бағдарлау үшін бір бұрышты кесу керек (сурет.
3.14).

133

Иілген бөліктерде өлшемдер иілу сызығынан қойылады. Бүгілген және
жаншылған бөлшектер қашауларының мөлшерлерін айқындау кезінде
мыналарды есте ұстаған жөн:
1) иілетін немесе жаншылатын элементтердің (табақтардың, бұрыштардың,
арқалықтардың және швеллерлердің) ұзындығын олардың бейтарап осьі
бойынша айқындаған жөн;
2) иілетін бұрыштарда, арқалықтарда және швеллерлерде саңылауларды
белгілеу және қалыптастыру сызықтариілгеннен кейін жүргізіледі.

Сур.3.14-Элементтердің көлбеу бейнесі

Деңгей белгілері шығарылатын сызықтарға (немесе контурлық
сызықтарға) орналастырылады және
белгісімен белгіленеді. Деңгей
белгілері миллиметрге дейінгі дәлдікпен метрмен көрсетіледі.
Сызбаларда мынадай белгілер көрсетіледі:
а) тік элементтер (бағандар, тіректер) бейнесінде-плитаны және
бағанды бөлек монтаждау кезінде база плитасының жоғарғы жағы және
бағанға дәнекерленген кезде плитаның төменгі жағы; бағанның кран асты
бөлігінің жоғарғы жағы, көп қабатты ғимараттардың бағандары үшін
үстелдер; қабатаралық жабындардың жоғарғы жағы;
б) арқалықтардың, беларқалардың және т. б. бейнесінде
конструкцияның (жоғарғы немесе төменгі) белгісін көрсету ұсынылады);
в) фермалар бейнесінде - тірек бөлігінің төменгі жағы;
г) құбыржолдардың бейнесінде - құбырлардың осьі және олардың сыну
нүктелерінде көрсетіледі.
Симметрия сызығына дейін симметриялық монтаждау схемаларын
бейнелеуге жол берілмейді. Негізгі дайындама және құрастыру өлшемдері әр
түрлі жазықтықта байланыстырылады.
Құрамдас қима элементтерінде (бейіндерді байланыстыру): қос
таврларды - қос таврлар қабырғаларының осьі бойынша; бұрыштарды жиектер бойынша; швеллерлерді - қабырғаның сыртқы қыры бойынша
жүргізу керек.
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Бөлшектерді
белгілеу.
Сызбалардағы
бөліктер
шеңберлерге
орналастырылған сандармен көрсетіледі. Бөлшектерді белгілеуге арналған
шеңбер бөліктің бейнесіне контурдағы көрсеткі бар толқынды сызықпен
немесе контурдың ішіндегі нүктемен қосылады (сурет.3.14). Өзара айналы
бөлшектер "Т" (так) және "Н" (керісінше) индекстерімен белгіленеді. Бұл
жағдайда "Т" индексі бөлік нөмірінің жанында жоғарғы оң жақта, ал "Н"
индексі төменгі оң жақта жазылады (сурет.3.14). Бір табақта бейнеленген
әртүрлі жіберу элементтерінде кездесетін бірдей бөлшектер бір нөмірмен
көрсетіледі. Әр түрлі табақтарда бейнеленген әр түрлі жіберу элементтерінде
жиі кездесетін бірдей бөлшектерді бірдей сандармен белгілеу ұсынылады.
Нөмірлеуді негізгі бөлшектерден бастау керек. Бұл жағдайда
бөлшектерді профильдер мен қалыңдығы бойынша топтастыруды сақтау
ұсынылады. Торлы құрылымдарда алдымен белдіктердің, жақтаулар мен
тіректердің бөлшектері, содан кейін басқа ұсақ бөлшектердің пішіндері
нөмірленеді. Тұтас қабырғалы конструкцияларда алдымен белдіктердің,
қабырғалардың бөлшектері, содан кейін тірек қабырғалары, қаттылық
қабырғалары және басқа бөлшектер нөмірленеді. Сызбалардағы өлшем
бірліктері көрсетілмейді, әдепкі бойынша бәрі миллиметрмен көрсетіледі.
3.3 Рұқсаттар және орнату. Жалпы ұғымдар. Білік жүйесі және
саңылау жүйесі
Мұның бәрі не үшін қажет? Бұл сұрақ өндірісте слесарьда ғана
туындамайды. Бұл зауытта алынған бөліктің нақты өлшемдерін үнемі
өлшеуге уақытты ысырап етпеу үшін және үйлесімді өнімдер ақаусыз
өндірілмеуі үшін жасалған.
Жоғарғы және төменгі шекті ауытқулардың сандық мәндері өлшемді
сандарға қарағанда кіші шрифт өлшемдерінің жанында көрсетіледі. Рұқсатбұл номиналды өлшемнен ауытқу диапазоны. Рұқсат өрісі негізгі ауытқудың
бір немесе екі әрпімен және біліктілік нөмірімен белгіленеді.
Өлшем рұқсаты - ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдер арасындағы
айырмашылық немесе жоғарғы және төменгі ауытқулар арасындағы
алгебралық айырмашылық. Рұқсат IT (International Tolerance) немесе
саңылауға ТD рұқсат және білікке Тd рұқсат (сурет.3.15) болып белгіленеді.
Рұқсат мөлшері әрқашан оң шама. Өлшем рұқсаты нақты өлшемдердің
ең үлкенінен ең кіші шекті өлшемдерге дейін таралуын білдіреді, оны жасау
процесінде бөлік элементінің нақты өлшемінің ресми рұқсат етілген қатесінің
мөлшерін физикалық түрде анықтайды (кесте. 3.4).
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3.4-кесте. Сызбаларда шекті ауытқуларды көрсету [45]
Сызбаларда шекті ауытқуларды көрсету
тәсілі
1.Рұқсат өрістерінің шартты белгісі
2.Шекті ауытқулардың сандық мәндерін
көрсету
Олардың сандық мәндерін көрсете
отырып, рұқсат өрістерінің шартты
белгіленуі

Рұқсат өрісі-бұл жоғарғы және
төменгі ауытқулармен шектелген өріс.
Рұқсат өрісі рұқсат мәнімен және
оның номиналды өлшемге қатысты
орналасуымен анықталады. Бірдей
номиналды өлшем үшін бірдей
рұқсатпен әртүрлі рұқсат өрістері
Сур. 3.15-Өлшем рұқсатының суреті болуы мүмкін.
Номиналды
және
шекті
өлшемдердің, шекті ауытқулар мен рұқсаттің арақатынасын түсінуге
мүмкіндік беретін рұқсат өрістерінің графикалық бейнесі үшін нөлдік сызық
ұғымы енгізілген.
Нөлдік сызық-бұл рұқсат өрістерінің графикалық кескінінде
өлшемдердің максималды ауытқулары кейінге қалдырылған номиналды
мөлшерге сәйкес келетін сызық. Егер нөлдік сызық көлденең болса, онда
шартты масштабта оң ауытқулар жоғары, ал теріс ауытқулар одан төмен
түседі. Егер нөлдік сызық тігінен орналасса, онда оң ауытқулар нөлдік
сызықтың оң жағына қойылады.
Саңылаулар мен біліктердің рұқсат өрістері нөлдік сызыққа қатысты әр
түрлі орналасуы мүмкін, бұл әр түрлі орнату үшін қажет.
Рұқсат өрісінің басы мен соңы болады. Рұқсат өрісінің басы - бұл
бөліктің ең үлкен көлеміне сәйкес келетін және жарамды бөлшектерді
жарамсыз бөліктерден ажыратуға мүмкіндік беретін шекара. Рұқсат өрісінің
соңы-бұл бөліктің ең аз көлеміне сәйкес келетін және жарамды бөлшектерді
түзетілмейтін, жарамсыз бөліктерден ажыратуға мүмкіндік беретін шекара.
Саңылаулар үшін рұқсат өрісінің басы төменгі ауытқуға сәйкес келетін
сызықпен, ал рұқсат өрісінің соңы жоғарғы ауытқуға сәйкес келетін
сызықпен анықталады. Біліктер үшін рұқсат өрісінің басы жоғарғы ауытқуға
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сәйкес келетін сызықпен, ал рұқсат өрісінің соңы - төменгі ауытқуға сәйкес
келетін сызықпен анықталады.
Орнатусыртқы, жабық бетке, ішкі бетке рұқсаттен тұрады және
саңылау немесе тарту мөлшерімен анықталады. Орнату бөлшектердің
көмегімен өлшемнің оң жағында, алымда шекті ауытқудың белгісі, ал
бөлгіште үйлесімді бөлік үшін ұқсас белгі көрсетіледі.
Рұқсат өрісі негізгі қатынастардың біреуін квалитеттердің біреуіне
рұқсатпен біріктіру арқылы қалыптасады, сондықтан рұқсат өрісінің белгісі
негізгі ауытқудың (әріптің) және квалитет нөмірінің шартты белгілерінен
тұрады.
Рұқсат етілген өрістер кесу құралымен және сандардың қалыпты
қатарына сәйкес калибрлермен, ал ұсынылған өрістер тек калибрлермен
қамтамасыз етіледі. Қосымша рұқсат өрістері шектеулі қолдану өрістері
болып табылады және негізгі рұқсат өрістерін қолдану өнімге қойылатын
талаптарды толығымен толтыруға мүмкіндік бермейтін кезде қолданылады.
ЕСДП-да орнатудың барлық топтары қарастырылған: саңылаулы,
тартым және өтпелі. Орнатуларда құрылымдық-технологиялық немесе
пайдалану қасиеттерін көрсететін атаулар жоқ, тек саңылаулар мен
біліктердің үйлесімді рұқсат ету өрістерінің шартты белгілерінде ғана
ұсынылады.
Орнату, әдетте, саңылау жүйесінде (қолайлы) немесе білік жүйесінде
қолданылады.
Берілген номиналды түйіндесу өлшемдеріне және олардың біліктеріне
арналған саңылау жүйесіндегі барлық орнату тұрақты негізгі ауытқулармен
және біліктердің әртүрлі негізгі ауытқуларымен саңылаулардың рұқсат
өрістерімен қалыптасады.
Саңылау жүйесіндегі саңылауы бар орнату үшін а-дан h-ге дейін негізгі
ауытқулары бар біліктердің рұқсат өрісі қолданылады.
Саңылау жүйесіндегі өтпелі орнату үшін к, т, п негізгі ауытқулары бар
біліктердің рұқсат өрісі қолданылады.
Саңылау жүйесінде тартқышы бар орнату үшін р-ден zc-ге дейінгі
негізгі ауытқулары бар біліктердің д іске қосу өрістері таңдалады.
Берілген номиналды өлшемдер мен квалитеттер үшін білік жүйесінде
орнату үшін h білігінің өзгермейтін негізгі ауытқулары және саңылаулардың
әртүрлі негізгі ауытқулары бар рұқсат өрістері қолданылады.
Білік жүйесіндегі саңылауы бар орнату үшін А-дан Н-ға дейінгі негізгі
ауытқулары бар саңылаулардың рұқсат өрістері таңдалады.
Білік жүйесіндегі өтпелі орнату үшін Js, K, M, N негізгі ауытқулары бар
саңылауларды іске қосқанға дейінгі өрістер қолданылады.
МЕМСТ 25347-82 ұсынылған орнатуларді анықтайды, олардың ішінде
бірінші кезекте қолайлы орнату көрсетілген.
1 - ден 500 мм - ге дейінгі диапазон үшін саңылау жүйесінде ұсынылған
69 орнату бөлінген, олардың 17-і қолайлы, ал білік жүйесінде ұсынылған 59
орнату, оның ішінде 11-і қолайлы.
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Ұлттық рұқсат беру жүйелерін пайдалану тәжірибесі мен талаптарын
ескере отырып, ЕСЖ екі тең рұқсат беру және қондыру жүйесінен тұрады:
саңылау жүйесі және білік жүйесі.
Аталған рұқсат және орнату жүйелерін ерекшелеу орнатудың пайда
болу тәсілдеріндегі айырмашылықтан туындаған.
Саңылау жүйесі - берілген номиналды dH түйіндесуі мен біліктілігіне
арналған барлық орнату үшін саңылаудың шекті өлшемдері тұрақты болып
қалатын және қажетті орнату біліктің шекті өлшемдерін өзгерту арқылы қол
жеткізілетін рұқсат пен орнату жүйесі.
Білік жүйесі-берілген номиналды түйіндесу өлшемі мен квалитеті үшін
барлық орнату үшін біліктің шекті өлшемдері тұрақты болып қалатын және
қажетті орнату саңылаудың шекті өлшемдерін өзгерту арқылы қол
жеткізілетін рұқсат пен орнату жүйесі.
Саңылау жүйесі білік жүйесімен салыстырғанда кең қолданысқа ие, бұл
оның техникалық және экономикалық сипаттағы артықшылықтарымен
байланысты. Әр түрлі мөлшердегі саңылауларды өңдеу үшін кесу
құралдарының әртүрлі жиынтығы болуы керек (бұрғылар, үңгілеушілер,
жайылмалар, және т.б.), ал біліктер олардың мөлшеріне қарамастан бірдей
кескішпен немесе тегістеу дөңгелегімен өңделеді. Осылайша, саңылау жүйесі
Тәжірибелік жұптастыру процесінде де, жаппай немесе ауқымды өндіріс
жағдайында да өндіріс шығындарын едәуір азайтуды қажет етеді.
Біліктер қосымша таңбалауды қажет етпейтін, бірақ сатып алу деп
аталатын технологиялық процестерден кейін құрастыруға болатын саңылау
жүйесімен салыстырғанда білік жүйесі қолайлы [12].
Білік жүйесі, сондай-ақ, саңылау жүйесі осы құрылымдық шешімдерде
қажетті қосылыстарды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін жағдайларда
қолданылады.
Орнату жүйесін таңдағанда, өнімнің стандартты бөліктері мен
компоненттеріне рұқсатті ескеру қажет: шар және роликті мойынтіректерде
білікке ішкі сақинаны отырғызу саңылау жүйесінде, ал сыртқы сақинаны
бұйымның корпусына отырғызу білік жүйесінде жүзеге асырылады.
Барлық орнату үшін өлшемдері өзгермейтін номиналды өлшемі мен
біліктілігі өзгермейтін бөлік әдетте негізгі бөлік деп аталады.
Саңылау жүйесінде орнатудың пайда болу схемасына сәйкес негізгі
бөлік - саңылау, ал білік жүйесінде-білік. Негізгі білік-жоғарғы ауытқуы
нөлге тең білік. Негізгі саңылау-төменгі ауытқуы нөлге тең саңылау.
Осылайша, саңылау жүйесінде негізгі емес бөліктер біліктер, білік жүйесінде
саңылаулар болады.
Негізгі бөлшектердің рұқсат ету өрістерінің орналасуы тұрақты болуы
және негізгі емес бөлшектердің рұқсат ету өрістерінің орналасуына
байланысты болмауы тиіс. Номиналды жұптау мөлшеріне қатысты негізгі
бөліктің рұқсат өрісінің орналасуына байланысты өте асимметриялық және
симметриялы рұқсат жүйелері ажыратылады.
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ЕСДП-бұл рұқсат берудің өте асимметриялық жүйесі, бұл ретте рұқсат
бөлшектің "денесіне", яғни плюс - негізгі саңылау үшін номиналдыдан
мөлшерді ұлғайту жағына және минус - негізгі білік үшін номиналдыдан
мөлшерді азайту жағына беріледі.
Өте асимметриялық рұқсат пен орнату жүйелері симметриялы
жүйелерге қарағанда кейбір экономикалық артықшылықтарға ие, бұл негізгі
бөлшектерді шекті калибрлермен қамтамасыз етуге байланысты.
Сондай - ақ, кейбір жағдайларда жүйелік емес орнатуларді қолдануды
атап өткен жөн, яғни.саңылау білік жүйесінде, ал білік саңылау жүйесінде
орындалады. Атап айтқанда, жүйесіз фитинг тік бұрышты сплайн
түйіспесінің жақтары үшін қолданылады.
Құрылымдық жағынан, кез-келген бөлік әртүрлі геометриялық
пішіндегі элементтерден (беттерден) тұрады, олардың бір бөлігі басқа
бөліктердің беттерімен өзара әрекеттеседі (орнату-түйіндесуны құрайды), ал
қалған элементтер бос (біріктірілмейді). Шектеулер мен орнату
терминологиясында бөлшектердің барлық элементтерінің өлшемдері
олардың пішініне қарамастан шартты түрде үш топқа бөлінеді: біліктердің
өлшемдері, саңылаулардың өлшемдері және біліктер мен саңылауларға
жатпайтын өлшемдер.
Білік-цилиндрлік емес элементтерді және сәйкесінше сәйкес келетін
өлшемдерді қоса алғанда, бөлшектердің сыртқы (жабылатын) элементтерін
белгілеу үшін шартты түрде қолданылатын термин.
Саңылау-цилиндрлік емес элементтерді қоса алғанда, бөлшектердің
ішкі (қамтитын) элементтерін және сәйкесінше сәйкес келетін өлшемдерді
белгілеу үшін шартты түрде қолданылатын термин.
Жұмыс және құрастыру сызбаларын талдау негізінде бөлшектердің
жұптасатын элементтері үшін, қажет болған жағдайда және өнім үлгілері
үшін біріктірілген бөліктердің жабылатын және жабылатын беттері
орнатылады, осылайша түйіндесу беттерінің "білік" және "саңылау"
топтарына жататындығы анықталады.
Бөлшектердің біріктірілмейтін элементтері үшін білік немесе саңылау
орнату технологиялық принциптің көмегімен жүзеге асырылады, яғни егер
өңдеу кезінде негізгі бетінен элементтің мөлшері ұлғаятын болса, онда бұл
саңылау, ал егер элементтің мөлшері азаятын болса, бұл білік болады.
Біліктерге де, саңылауларға де жатпайтын бөлшектердің өлшемдері
мен элементтерінің құрамы салыстырмалы түрде аз (мысалы, жүздер,
дөңгелектеу радиусы, филе, шығыңқы жерлер, депрессиялар, осьтер
арасындағы қашықтық (және т.б.).
Құрастыру кезінде қосылатын бөліктер бір-бірімен түйісетін деп
аталатын жеке беттермен байланысады. Бұл беттердің өлшемдері
жұптасатын өлшемдер деп аталады (мысалы, жең саңылауының диаметрі
және жең отырғызылған біліктің диаметрі). Қамту және қамту беттерін және
сәйкесінше қамту және қамту өлшемдерін ажыратыңыз. Жабу беті әдетте
саңылау, ал жабылатын зат - білік деп аталады.
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Түйіндесу саңылау мен білік үшін бір номиналды өлшемге ие, ал
шектері әр түрлі болады.
Егер дайындалған бұйымның нақты (өлшенген) өлшемдері ең үлкен
және ең кіші шекті өлшемдердің шеңберінен шықпаса, онда бұйым сызба
талаптарын қанағаттандырады және дұрыс орындалды.
Техникалық құрылғылар мен басқа өнімдердің дизайны жұптасатын
бөліктердің әртүрлі байланыстарын қажет етеді. Кейбір бөліктер басқаларға
қарағанда қозғалмалы болуы керек, ал басқалары бекітілген қосылыстар түзуі
керек.
Саңылау мен білік диаметрлерінің арасындағы айырмашылықпен
анықталатын, олардың салыстырмалы қозғалысының үлкен немесе аз
еркіндігін немесе өзара ығысуға қарсылық дәрежесін тудыратын
бөлшектердің қосылу сипаты орнату деп аталады.
Орнатудың үш тобы бар: жылжымалы (саңылаумен), қозғалмайтын
(тартумен) және өтпелі (алшақтық немесе созылу мүмкін).
Саңылау саңылау пен білік диаметрінің өлшемдері арасындағы оң
айырмашылық нәтижесінде пайда болады. Егер бұл айырмашылық теріс
болса, онда күшпен орнатылады.
Ең үлкен және ең кіші олқылықтар мен кернеулер болады. Ең үлкен
алшақтық-бұл саңылаудың ең үлкен шегі мен біліктің ең кіші шегі
арасындағы оң айырмашылық. Ең кіші алшақтық-бұл ең кіші саңылау
өлшемі мен біліктің ең үлкен шегі арасындағы оң айырмашылық.
Ең үлкен кернеу-біліктің ең үлкен шегі мен саңылаудың ең кіші шегі
арасындағы оң айырмашылық.
Ең аз созылу-біліктің ең кіші шегі мен саңылаудың ең үлкен шегі
арасындағы оң айырмашылық.
Екі рұқсат өрістерінің (саңылаулар мен біліктер) тіркесімі орнату
сипатын, яғни онда саңылаудың немесе кернеудің болуын анықтайды.
Шектеулер мен орнату жүйесі бөлшектердің бірінде (негізгі) әр
түйісуде қандай да бір ауытқу нөлге тең болатындығын анықтады.
Жұптасатын бөліктердің қайсысы негізгі деп қабылданғанына байланысты,
олар саңылау жүйесіндегі орнату мен білік жүйесіндегі орнатуды ажыратады.
Саңылау жүйесіндегі орнату-бұл әр түрлі саңылаулар мен кернеулер
әртүрлі біліктерді негізгі саңылауға қосу арқылы алынатын орнату.
Білік жүйесіндегі орнату-әртүрлі саңылаулар мен кернеулер әртүрлі
саңылауларды негізгі білікке қосу арқылы алынған орнату.
Саңылау жүйесін қолданған жөн. Білік жүйесін конструктивті немесе
экономикалық пайымдармен негізделген жағдайларда қолдану керек
(мысалы, бір тегіс білікке әртүрлі орнатулары бар бірнеше төлкелерді,
ұшқыштарды немесе дөңгелектерді орнату).
Әр түрлі орнатуларды қалыптастыру және олардың құрылысы үшін
әртүрлі дәлдік пен әртүрлі ауытқулардың жиынтығы рұқсат жүйесі деп
аталады. Рұқсат жүйесі саңылау жүйесі мен білік жүйесіне бөлінеді.
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Саңылау жүйесі-бұл бір дәлдік класында және бір номиналды өлшемде
саңылаудың шекті өлшемдері тұрақты болып қалатын және біліктердің шекті
ауытқуларын өзгерту арқылы әртүрлі орнатуға қол жеткізілетін орнату
жиынтығы (сурет. 3.16, а). Саңылау жүйесінің барлық стандартты
орнатуларында саңылаудың төменгі ауытқуы нөлге тең болады. Мұндай
саңылау негізгі деп аталады.
Білік жүйесі-бұл біліктің максималды ауытқулары бірдей (бір
номиналды өлшеммен және бір дәлдік класымен), ал әр түрлі орнату
саңылаудың шекті қатынасын өзгерту арқылы жүзеге асырылатын орнату
жиынтығы (сурет. 3.16, б) [11]. Білік жүйесінің барлық стандартты
орнатуларында біліктің жоғарғы ауытқуы нөлге тең болады. Мұндай білік
негізгі деп аталады.
Негізгі саңылаулардың рұқсат өрістері А әрпімен, ал негізгі біліктер
дәлдік класының сандық индексі бар В әрпімен белгіленеді (дәлдіктің 2 — ші
класы үшін 2-индекс көрсетілмейді): А1, А2, А2а,А3а, А4 және А5, В1, В2,
В2а, В3, В3а, В4, В5.

Сур. 3.16-Саңылаулар (а) жүйесінде жəне білік жүйесінде орнату (б): 1жүріс; 2-сырғу; 3-нығыздау
Республикалық стандарттарда тегіс қосылыстарға рұқсат беру және
отырғызу белгіленген.
Стандартта белгіленген орнатуларді ғана емес, сонымен қатар бір
немесе әр түрлі дәлдік класындағы саңылаулар мен біліктердің стандартты
рұқсат етілген өрістерінің комбинацияларын қолдануға рұқсат етіледі.
Номиналды өлшемі 1+500 мм болатын артықшылықты қолдану үшін
саңылаулар мен біліктердің рұқсат өрістерінің екі қатары орнатылған. Ең
алдымен, 1-ші қатардың рұқсат өрістері, содан кейін 2-ші қатардың рұқсат
өрістері қолданылуы керек. Тек ерекше жағдайларда, қажет болған жағдайда,
басқа рұқсат өрістері қолданылуы мүмкін.
Дәлдіктің 2-ші класының бірінші қатарына N, C, X орнату рұқсат
өрістері, ал екінші қатарға PR, G, P, D және L жатады.
Ұзақ мерзімді бақылаулар арқылы рұқсаттің өзгеруі өңделген беттердің
өлшемдеріне тәуелділігі анықталды.
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Бұл тәуелділік текше параболасы түрінде көрінеді. (β а )
Әр түрлі беткі өлшемдер мен бірдей дәлдіктегі рұқсатті салыстыру
рұқсат бірлігін қолдану арқылы жасалады. Бетті өңдеуге рұқсат ету
шамасындағы осы бірліктердің саны өңдеудің дәлдік дәрежесін сипаттайды.
Әрбір дәлдік класы үшін рұқсат бірліктерінің белгілі бір саны
қарастырылған. Рұқсат мәні ai - ге тең, мұндағы А - рұқсат бірліктерінің
саны,i - рұқсат бірлігінің мәні.
МЕМСТ сәйкес, I-нің мкм-ге рұқсат бірлігі келесі тәуелділіктермен
көрінеді:
− диаметрі 0,1-1 мм саңылау үшін; i ≅ 0,453 d c.a + 0,02
3

d c.a + 0,1

− диаметрі 1-500 мм саңылаулар үшін; i = 0,53 d c.a
− диаметрі 500-10 000 мм саңылаулар үшін i ≅ 0,453 d c.a + 0,001d c.a
dc қайда.a-мм диаметрлі интервалдардың орташа арифметикалық мәні бар.
Сызбаларда ауытқулар екі жолдың бірімен көрсетіледі:
1) орнатудың мөлшері мен әріптік белгіленуі көрсетіледі, мысалы, диаметрі
30 мм білік жүйесінің тесігі үшін 2-ші дәлдік класының жылжымалы орнатуы
кезінде орнату 30С, 3-ші класты орнату үшін — 30Х3 деп белгіленеді; негізгі
біліктің мөлшері бірінші жағдай үшін 30В және екінші жағдай үшін 30В3 деп
белгіленеді; саңылау жүйесінде негізгі саңылау 30А және 30А3, ал білік
өлшемдерінде тиісінше орнатулар деп белгіленеді;
2) рұқсат етілген ауытқулардың мөлшері мен сандық мәндері миллиметрмен
көрсетіледі, мысалы, дәлдік 2-сыныбының жылжымалы орнатуы кезінде
білік жүйесіндегі диаметрі 30 мм саңылау үшін Ø30+0,027 жазылады; дәлдік
3-сыныбының жүріс орнатуы үшін 30+0,05 жазылады; негізгі біліктің
мөлшері Ø 50-0,017 белгіленеді.
Саңылау жүйесінде 2-ші сыныптың негізгі саңылауының мөлшері Ø
30+0,027, ал үшінші сынып үшін Ø 30+0,05 болады. Саңылау жүйесіндегі
дәлдіктің 2-ші класының жылжымалы орнатуы үшін біліктің мөлшері Ø 300,017, ал 3-ші класстағы шасси Ø 30 -0,05 болады.
Барлық жағдайларда жоғарғы ауытқулардың сандық мәндері өлшем
көрсеткісінен жоғары, ал төменгі ауытқу одан төмен болады. Сызбада нөлге
тең ауытқулар көрсетілмейді.
Құрылыста негізінен саңылау жүйесі қолданылады, себебі әртүрлі
өлшемдері бар аз кесу құралдары қажет, мысалы, белгілі бір номиналды
өлшеммен бірдей дәлдік класындағы барлық орнату үшін бірдей диаметрлі
сыпыру қажет болады. Білік жүйесінде әр түрлі саңылауларды өңдеу әр түрлі
орнату үшін саңылаулардың әртүрлі өлшемдеріне сәйкес әр түрлі диаметрлі
сыпырғыштарды немесе щеткаларды қажет етеді. Біліктерді өңдеу, әдетте,
өлшемдері орнату сипатына байланысты емес құралдармен (кескіштер,
тегістеу дөңгелектері және т.б.) жүзеге асырылады.
Сыпырғыштар, тартқыштар және басқа да калибрлеу құралдары
(олардың өлшемдері диаметрмен өңделген беттердің өлшемдерін анықтайды)
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салыстырмалы түрде қымбат. Осылайша, олар экономикалық тұрғыдан
саңылау жүйесін қалайды.
Алайда, кейбір жағдайларда білік жүйесін қолдану орынды болады. Бұл
негізінен бір білікке әртүрлі орнату бар бірнеше бөлік орналастырылуы керек
жағдайларға қатысты. Бұл жағдайда саңылау жүйесімен білік қадаммен
жасалуы керек еді, және бұл әрқашан құрастыруға мүмкіндік бермейді.
3.4 Металл конструкцияларының барлық түрлерін дайындау
кезінде қойылатын жалпы талаптар
Құрылыс объектілерін тұрғызу кезінде пайдаланылатын металл
конструкциялар техникалық регламенттің талаптарына, сондай-ақ металл
конструкцияларға қатысы бар басқа техникалық регламенттерде белгіленген
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге тиіс.
Металл конструкцияларды дайындау кезінде мынадай негізгі талаптар
ескерілуі тиіс.
Пайдалану шарттары. Жобалау кезінде берілген жұмыс жағдайларын
қанағаттандыру жобалаушы үшін негізгі талап болып табылады. Ол негізінен
жүйені, құрылымның құрылымдық формасын және ол үшін материалды
таңдауды анықтайды [40].
Металл үнемдеу. Металды үнемдеу талабы оның барлық салаларға
(машина жасау, көлік және т.б.) үлкен қажеттілігімен және салыстырмалы
түрде жоғары құнымен анықталады.
Құрылыс конструкцияларында металды оны материалдардың басқа
түрлерімен (ең алдымен темірбетонмен) ауыстыру тиімсіз болған жағдайда
ғана қолдану керек.
Тасымалдауға жарамдылы. Металл конструкцияларды дайындауға
байланысты, әдетте, зауыттарда кейіннен құрылыс орнына тасымалдаумен
жобада тиісті көлік құралдарын қолдана отырып, оларды толығымен немесе
бөлшектеп (жөнелту элементтерімен) тасымалдау мүмкіндігі көзделуі тиіс
[27].
Технологиялығы. Конструкциялар еңбек сыйымдылығын барынша
төмендетуді қамтамасыз ететін ең заманауи және өнімді технологиялық
тәсілдерге бағдарлана отырып, i-монтаждауды дайындау технологиясының
талаптарын ескере отырып жобалануы тиіс [40].
Жедел монтаждау. Конструкция қолда бар монтаждау жабдығын ескере
отырып, оны ең аз мерзімде құрастыру мүмкіндіктеріне сәйкес келуі тиіс.
Құрылымның беріктігі оның физикалық және моральдық тозу кезеңдерімен
анықталады. Металл конструкцияларының физикалық тозуы негізінен
коррозия процестерімен байланысты. Моральдық тозу пайдалану
жағдайларының өзгеруіне байланысты [40].
Эстетикалылығы. Құрылым өзінің тағайындалуына қарамастан
үйлесімді қалыпта болу керекБұл, әсіресе, қоғамдық ғимараттар мен
құрылыстар үшін маңызды талап болып табылады [40].
Барлық осы талаптарды құрастырушылар ғылым мен тәжірибе жасаған
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кеңестік конструкция мектебінің принциптері мен оны дамытудың негізгі
бағыттары негізінде қанағаттандырады.
Жобалаудың негізгі қағидасы басты үш көрсеткiшке қол жеткiзу болып
табылады:болатты үнемдеу, өндірістегі еңбек өнімділігін арттыру,
құрылымның құнын анықтайтын еңбек сыйымдылығы мен орнату уақытын
азайту. Бұл көрсеткіштер көбінесе іске асыру кезінде қарама-қайшылыққа
түсетініне қарамастан (мысалы, болаттың ең үнемді сызбасы көбінесе өндіріс
пен монтажда көп уақытты қажет етеді), металл конструкцияларын дамыту
тәжірибесі осы принципті жүзеге асыру мүмкіндігін растайды.
Металл конструкциялардағы металды үнемдеу мынадай негізгі
бағыттарды
іске
асыру
негізінде
қол
жеткізіледі:
құрылыс
конструкцияларында төмен қоспаланған және беріктігі жоғары болаттарды
қолдану, неғұрлым үнемді илектеу және майыстырылған профильдерді
пайдалану, құрылысқа қазіргі заманғы тиімді конструктивтік нысандар мен
жүйелерді (кеңістіктік, алдын ала кернеулі, аспалы, құбырлы және т.б.)
іздестіру және енгізу, электрондық-есептеу техникасын пайдалана отырып,
оңтайлы конструктивтік шешімдерді есептеу және іздестіру әдістерін
жетілдіру.
Тиімді және жан-жақты өндірістік талаптар құрылымдық элементтер
мен бүкіл құрылыстарды типтеу негізінде қанағаттандырылады.
Типтеу және оның негізінде жүргізілетін біріздендіру және стандарттау
зауыттарда құрылымдық элементтер мен олардың бөлшектерін өндірудің
үлкен қайталануын, сериялылығын қамтамасыз етеді, демек, еңбек
өнімділігін арттыруға, жетілдірілген жабдықтар мен арнайы технологиялық
құрылғыларды (өткізгіштер, көшіргіштер, көмкергіштер және т.б.) тиімді
пайдалану негізінде өндіріс уақытын қысқартуға ықпал етеді. Типтеу,
біріздендіру және стандарттау металл конструкцияларын жасау мен
монтаждаудың ерекше тиімді ағындық әдісін әзірлеу және енгізу үшін
қолайлы жағдай жасайды.
Типтік жобалар металды үнемдеуді қамтамасыз етеді, жобалауды
жеңілдетеді, оның сапасын арттырады және құрылыс уақытын қысқартады.
Жедел монтаждаудың жетекші қағидасы. - құрылымдарды жердегі
үлкен блоктарға құрастыру, содан кейін оларды ең аз мөлшерде монтаждау
жұмыстарымен жобалық күйге көтеру. Типтеумонтаждау уақытын
қысқартудың, оның күрделілігін төмендетудің алғышарттарын жасайды,
себебі құрылымдардың қайталанатын түрлері мен олардың жұптасуы монтаж
жабдықтарын жақсырақ пайдалануға және монтаждау процесін жақсартуға
мүмкіндік береді.
3.5 Конструкциялардың жекелеген түрлерін дайындау кезінде
қойылатын қосымша талаптар
Металл
конструкцияларды
дайындау
кезінде
металл
конструкциялардың өмірлік циклі процестерінде (өндіру және монтаждау,
тасымалдау және сақтау, құрылыста пайдалану және кәдеге жарату кезінде)
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механикалық қауіпсіздікті, өрт қауіпсіздігін, радиациялық, термиялық және
санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қажетті
талаптарды ұстанады.
Металл конструкцияларды өндіру және монтаждау, тасымалдау және
сақтау, құрылыста пайдалану және кәдеге жарату кезінде олардан туындауы
мүмкін механикалық (соққы) әсерден қорғау үшін қауіпсіздіктің қажетті
деңгейін қамтамасыз ететін мынадай талаптар орындалуға тиіс:
− жекелеген металл конструкциялары, сондай-ақ олардың қатарлары
аударылу, құлау немесе опырылу қатерінсіз пайдалануды қамтамасыз ете
отырып, көзделетін жұмыс жағдайларында тұрақты болуы тиіс;
− құрылыс объектілерінде металл конструкцияларды пайдалану
кезінде дербесжобалық орнату орнына тасымалданатын металл
конструкциялардан туындайтын қауіптен қорғау үшін қауіпсіздік шаралары
қолданылуы тиіс;
− құрылыс металл конструкцияларының орнықтылығын қамтамасыз
ету үшін жобалау жағдайына орнату кезінде, сондай-ақ олардың қатарларын
жинау кезінде тиісті бекітпелерді қолдануды қарастыру қажет.
Конструкциялардың тұрақсыз элементтері құрастыру кезінде
инвентарлық тіреулермен және кергіштермен бекітілуі тиіс.
Ірі габаритті кеңістіктік конструкцияларды жалпы құрастыруды тек
алдын ала әзірленген технологиялық процеске сәйкес жүргізу қажет, ол
бөлшектерді орнату тәртібін де, сол үшін қажетті құрастыру құрылғыларын
да көздеуі тиіс.
Конструкцияларды кеңістікте жинау және жекелеген құрастыру
бөлшектерін тік немесе көлбеу жағдайға орнату кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін, конструкциялар мен бөлшектерді құлаудан қорғайтын
тіреулер мен созуларды қолдану қажет.
Жоғары кеңістік конструкцияларын құрастыру кезінде жұмыс орны
сатылармен және жұмыс алаңдарымен жабдықталуы тиіс. Арнайы
сақтандыру қалқаларынсыз бірнеше қабаттарда бір уақытта құрастыруға
тыйым салынады.
Бөлшектер пакетінен тұратын конструкцияларды құрастыру кезінде
бөлшектердегі саңылаулардың сәйкестігін саусақпен тексеруге тыйым
салынады. Тексеру үшін сүйменді, кілт ұшын немесе арнайы құралды
пайдалану керек.
Құрастыру
кондукторлары
мен
кантоваторлары
жиналатын
элементтердің мөлшеріне, салмағына және конфигурациясына сәйкес келуі
тиіс және элементтердің орын ауыстыруына кедергі жасайтын шығыңқы
бөліктері болмауы тиіс.
Итарқа және итарқа асты фермаларды және ұқсас торлы
құрылымдарды құрастыру үшін қолданылатын көшірмелер дәл дайындалуы,
мұқият тексерілуі, стеллаждарға тұрақты және сенімді бекітілуі тиіс,
элементтерді әрбір жиектеу алдында олардың сенімді бекітілгеніне алдын ала
көз жеткізу керек.
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Қазақстан Республикасының аумағында сатылатын отандық және
импорттық өндірістің металл конструкциялары нормативтік құжаттардың
талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі бойынша саралануы тиіс. Өрт кезінде
ашық оттың әсері кезінде металл конструкциялары олардың түріне
байланысты көтеру қабілеті мен тұтастығын, ал оттан қорғауды қолданған
жағдайда белгіленген уақыт ішінде жылу қорғау қабілетін сақтауы тиіс.
Металл конструкциялардың отқа рұқсат шегі мен өрт қауіптілік сыныбын
тиісті нормативтік құжаттар бойынша сынақтар негізінде айқындайды және
жұмыс құжаттамасында көрсетеді.
Жобаға сәйкес болат конструкциялардың отқа рұқсат шегін
нормаланатын мәндерге дейін арттыру үшін оттан қорғау тәсілдері
қолданылады: бетондау, оттан қорғау қаптамалары, оттан қорғау жабындары,
ісінетін оттан қорғау жабындары. Өрттен қорғаудың әртүрлі әдістерін
қолдану саласын ескере отырып анықтау қажет:
− қажетті отқа рұқсат шегінің шамасы;
− қорғалатын конструкцияның типі және кеңістіктегі қорғалатын
беттердің бағдарлануы (колонналар, тіреулер, беларқалар, арқалықтар,
байланыстар);
− конструкцияға әсер ететін жүктеме түрі (статикалық, динамикалық:
ауыр, орташа, жеңіл режим);
− пайдаланудың температуралық-ылғалдылық жағдайлары және оттан
қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
− оттан қорғауға және конструкция материалына қатысты қоршаған
ортаның агрессивтілік дәрежесі, сондай-ақ болатқа қатысты оттан қорғау
материалының агрессивтілік дәрежесі;
− оттан қорғаныстың салмағы есебінен конструкцияға жүктемені
арттыру;
− ғимаратты салу немесе оны қайта жаңарту кезінде өрттен қорғауды
монтаждау сәті;
− конструкцияларға қойылатын эстетикалық талаптар.
Металл конструкцияларды пайдалану кезінде өрт қаупін азайту үшін
осы қауіптерді барынша төмендететін немесе болдырмайтын шаралар
көзделуі тиіс.
Құрылыс процесінде металл конструкцияларды пайдалану қамтамасыз
етіледі:
− жобада көзделген, нормаларға сәйкес әзірленген және белгіленген
тәртіппен бекітілген өртке қарсы іс-шараларды басым орындау;
− өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес өртке қарсы қағидаларды сақтау
және салынып жатқан және қосалқы объектілерді өрттен қорғау, құрылыс
және монтаждау жұмыстарын өртке қауіпсіз жүргізу;
− өртке қарсы күрес құралдарының болуы және дұрыс ұсталуы;
− адамдарды қауіпсіз эвакуациялау және құтқару, сондай-ақ салынып
жатқан объектіде және құрылыс алаңында өрт кезінде материалдық
құндылықтарды қорғау мүмкіндігі.
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Металл конструкцияларды пайдалану процесінде:
− ғимараттың күтіп ұсталуын және оған арналған жобалық және
техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес оның өртке қарсы қорғаныс
құралдарының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету;
− белгіленген тәртіппен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережелерінің
орындалуын қамтамасыз ету;
− қолданыстағы нормаларға сәйкес әзірленген және белгіленген
тәртіппен бекітілген жобасыз құрылымдық, көлемдік-жоспарлау және
инженерлік-техникалық шешімдердің өзгеруіне жол бермеу.
Металл конструкцияларының термиялық қауіпсіздігі адам денесінің
қорғалмаған учаскелерінің металл конструкцияларды өндіру және
монтаждау, тасымалдау және сақтау кезінде орын алуы мүмкін жоғары
немесе өте төмен температуралы бет үстілермен жанасуына жол бермеу
арқылы қамтамасыз етіледі.
3.6 Көпірлерді дайындау кезінде қойылатын техникалық талаптар.
Өлшемдердің рұқсат етілген ауытқулары
Болат көпір конструкцияларын дайындау үшін негіз жобалау ұйымы
әзірлеген және тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізуге бекіткен МК
сатысындағы жұмыс құжаттамасы болып табылады. Тапсырыс беруші
конструкцияларды дайындауға арналған шартқа қосымша ретінде МК
сызбаларының бір данасын дайындаушы зауытқа ұсынады. Дайындаушы
зауыт және мердігер келіп түскен құжаттамаға кіріс бақылауды жүзеге
асырады.
Үлгілік аралық құрылыстарға немесе қайта қолданылатын көпір
конструкцияларына қандай да бір өзгеріссіз тапсырыс беру кезінде, егер
оларды өндіру зауытта игерілсе, МК құжаттамасы дайындаушы зауытқа
берілмейді.
МК құжаттамасында болаттың маркалары және қолданыстағы
нормативтік құжаттарға сәйкес оларға қойылатын талаптар, зауыттық және
монтаждық дәнекерлеу жіктерінің типтері мен өлшемдері, бөлшектің
қалыңдығын толық ерітумен дәнекерлеу жіктерінің учаскелері, таратумен
бұрыштық жіктер, жегідеден қорғау тәсілдері көрсетіледі. МК
құжаттамасында жалға және жабдыққа тапсырыс беру үшін барлық
мәліметтер бар.
МДК құжаттамасын әзірлеу кезінде дайындаушы зауыт МК
сызбаларының жобалау-технологиялық талаптарын сақтауға міндетті. МК
сызбаларынан ауытқу оларды әзірлеген жобалау ұйымымен келісілуі тиіс.
МДК құжаттамасының құрамына конструкциялардың егжей-тегжейлі
сызбаларынан басқа монтаждау-таңбалау схемалары, жіктердің жеке
зауыттық таңбасы бар жалпы жиындардың схемалары, дайын элементтердің
табақтары, метиз ведомосы және зауыттық дәнекерленген жіктердің орналасу
карталары кіреді.
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МК сызбаларына қайшы келмейтін МДК сызбаларынан ауытқу; илем
профильдерін ауыстыруға қатысты технологиялық процесс карталарынан
ауытқу; ұтымды пішу немесе белгілі бір ұзындығы мен ені илеміның болуы
жағдайынан
дәнекерлеу
түйіспелерін
ауыстыру
немесе
қосу;
конструкцияларды дайындау процесінде осы нормалар талаптары шегінде
дәнекерлеу немесе жиектерді кесу тәсілдерін өзгертуді дайындаушы
зауыттың бас инженері рұқсат картасы арқылы немесе зауыттық
конструкторлық-технологиялық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізе отырып
бекітеді.
Тегістеуге және бояуға жататын өткір бос жиектерді радиусы кемінде 2
мм дөңгелектеу керек; көрсетілген жиектерді бұрыштары дөңгелектеніп, 2×2
мм фаскамен тегістеуге рұқсат етіледі.
Бөлшектердің,
монтаж
элементтерінің
жобалық
сызықтық
өлшемдерінен және саңылаулардың орналасуынан шекті ауытқулар, егер МК
және МДК сызбаларында қосымша шектеулер айтылмаса, 3.5 кестеде
көрсетілгеннен аспауы керек. Бөлшектер мен монтаж элементтерінің
геометриялық пішінінен шекті ауытқулар, егер МК және МДК сызбаларында
қосымша шектеулер айтылмаса, 3.6 кестесінің талаптарына сәйкес келуі
керек.
3.5-кесте өңдеуден кейін бөлшектердің, монтаждау элементтерінің және
саңылаулардың жобалық сызықтық өлшемдерінен шекті ауытқулар [40]
Өлшем аралықтары, м
1,5 дейін 1,5...2,5 2,5...4,5
4,5... 9,0
9,0...15,0
Шекті ауытқулар, ± мм
А. Кесілген бөліктің ұзындығы мен ені:
1. Термикалық кесу арқылы
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
қолмен
2. Жартылай автоматпен
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
немесе автоматпен термиялық
кесу
3. Белгі бойынша қайшымен
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
немесе арамен
4. Сол сияқты, тоқтау бойынша
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5. Немесе фрезерлік
1,0
1,0
1.5
2,0
2,5
станоктарда өңделген
6. Түйістіре дәнекерлеуге
4,0
5,0
6,0
жататын табақ бөлшектерінің
диагональ ұзындығы айырмасы
Сол қабаттасу
6,0
8,0
10,0
В. Саңылау орталықтары арасындағы қашықтық:
Бойынша құрылған, төтенше
2,0
2,0
2,5
3,0
3,5
Сол сияқты, аралас
1,5
Кондукторлар бойынша немесе
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
ПУ, шеткі станоктарда
Сол сияқты, аралас
1,0
Операциялардың өлшемдері
мен әдістері

Ескерту. 1-5 т. бойынша бос жиектер үшін +5 мм дейін ауытқуға жол беріледі.
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15,0...21,0

5,0
4,0
4,0
3,5
3,0
4,0
3,0
-

Монтаждау элементтеріне зауыттық құрастыруға және жөнелту
маркаларын дәнекерлеуге түсетін бөлшектерден айырмашылығы фасонды
монтаждауға, жапсарлы жапсырмаларға, байланысқа және т.б. жөнелтілетін
дайын өнім жатады.
3.6 кесте. Бөлшектер мен монтаждау элементтерінің өңдеуден кейінгі
геометриялық пішінінен шекті ауытқулары1 [40]
Ауытқу атауы

Шекті ауытқу
мәндері, мм

Бөлшектердің қисықтығы
1. Табақтың беті мен болат сызғыштың шеті арасындағы ұзындығы 1 м
Саңылау:
монтаждық саңылаулар аймағында
1
қалған жерлерде
1,5
2. Созылған жол мен бұрыштың жиегі, арнаның сөресі немесе қабырғасы 0,001 г, бірақ
мен ұзындығы t қос тавр арасындағы саңылау
10-нан артық
емес
3. Болат-темір бетонды аралық құрылыстың салынбалы бөлшегі 1,0
табағының беті мен ұзындығы 1 м болат сызғыштың шеті арасындағы
саңылау
4. Табақ бөлшектері жиектерінің сызықтарының теориялық кескіннен
ауытқуы:
түйістіре дәнекерлеу кезінде
1,5
дәнекерлеу кезінде жапсарлас
5
5. Иілу кезіндегі ауытқу:
доға бойынша ұзындығы 1,5 м шаблон мен жаншылған табақтың беті
немесе профиль жиегі арасындағы саңылау:
суық күйде бүгілген
2
ыстық күйде бүгілген
3
6. Түйісетін бөлшектердің қалыңдығы S 400 мм базасындағы майысу
буынымен
анықталатын
бөлшектердің
түйіскен
дәнекерленген
қосылыстарындағы қалдық бұрыштық деформациялар ("үйлер"), мм:
20-ға дейін қоса алғанда
0,1S
20-дан жоғары
2
7. Габаритті табақ конструкцияларындағы эллипстік (қимадағы
шеңберлер диаметрлерінің айырмашылығы) - көбінесе құбырлы қадалар
(шеңбердің диаметрі D):
буындардан тыс
0,005D
монтажды түйіскен жерлерінде
0,003D

Монтаждау элементтеріне тапсырыс берушіге құрастырусыз және
дәнекерлеусіз жіберілген бөліктер кіреді.
Нақты сызықтық өлшемдердің монтажға жіберілетін құрастыру
маркалары мен көпір конструкцияларының монтаждау элементтері үшін
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жобадан ауытқуы, егер КМ сызбаларында қатаң шектеулер болмаса, 3.7
кестеде көрсетілген мәндерден аспауы керек. Жіберу маркаларының
жобалық геометриялық пішінінен ауытқу, егер КМ сызбаларында қатаң
шектеулер болмаса, 3.7 кестеде көрсетілген шамалардан аспауы тиіс.
3.7-кесте болат көпір конструкцияларының сызықтық өлшемдерінің рұқсат
етілген ауытқулары [40]
Ауытқу атауы
1

1. Ұзындығы бойынша ауытқулар
1.1. Элементтің толық ұзындығы кезінде бұранды, фрикционды және
құрама қосылыстары бар болат көпір конструкцияларының барлық
элементтері, м:
9-ға дейін
9-дан 15-ке дейін
15-тен 21-ге дейін
21-ден 27-ге дейін
ст. 27
1.2. Бұрандәнекерленген торлы аралық құрылыстардың жүріс бөлігінің
бойлық және көлденең арқалықтары
1.3. Тұтас дәнекерленген аралық құрылыстардың арқалықтары, қораптары,
ортотропты және қабырғалы плиталары (кесуге арналған рұқсаттарсыз)
1.4. Торлы және қабырғалы арқалықтар мен қорапты бұрандәнекерленген
көпір конструкцияларының белдеулері мен қабырғаларындағы кесіктер
(шеткі
монтаждау
саңылауларынан
элементтің
ұшына
дейінгі
арақашықтық)
1.5. Ортотропты және қабырғалы плиталардың көлденең арқалықтары
бекітілетін шектес тік қаттылық қырлары арасындағы арқалықтар мен
қораптардың ұзындығы бойынша қашықтық және ортотропты және
қабырғалы плиталардың көлденең арқалықтары арасындағы тиісті
қашықтық
2. Ені бойынша ауытқулар
2.1. Торлы бұрандәнекерленген фермалардың белдіктері, тіреулері,
тіреулері, аспалары, қос таврлы байланыстары:
тораптық фасонкалармен қамтылатын элементтер үшін тораптар мен
түйістер аймағында
нақыштарды қамтитын элементтер үшін де солай
басқа учаскелерде
2.2. Көлденең қима биіктігінің орташа үштен біріндегі торлы фермалар
белдіктері мен еңістерінің қораптық элементтері:
түйіндер мен түйістер аймағында
басқа учаскелерде
3. Биіктік бойынша ауытқулар
3.1. Бұрандәнекерленген фермалардың белдіктері мен тор элементтері:
тораптар мен түйістер аймағында тек көлденең қиманың тік табақтарын
жабу кезінде
бұл да, қималардың тік және көлденең табақтарын жабу кезінде
басқа учаскелерде
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Шекті ауытқу
мәндері, мм
2

±2
±2,5
±3
±3,5
±4
+0; -2
+0; -4
+0;-4

±2

+0;-2
+2;-0
±4
+1;-3
±5
±2
+0;-2
±4

3.7 кестенің жалғасы

3.2. Жоғарыдан және төменнен жапсырмалар болған кезде қосылған
жерлердегі бұрандәнекерленген торлы аралық құрылыстардың жүріс
бөлігінің бойлық және көлденең арқалықтары
4. Орнату саңылауларынің орналасуы бойынша ауытқулар
4.1. Өлшем аралықтары кезінде жөнелту маркаларындағы монтаждау
саңылауларының топтары арасындағы қашықтық, м:
2,5 дейін
2,5-тен 4,5-ке дейін
4,5-тен 9-ға дейін
9-дан 15-ке дейін
15-тен 21-ге дейін
21-ден 27-ге дейін
ст. 27
4.2. Тірек бөліктерін бекітуге арналған тұтас тасымалданатын аралық
құрылыстардың төменгі белдеулеріндегі саңылаулар топтары арасындағы
қашықтық

±1

±1
±1,5
±2
±2,5
±3
±3,5
+4
±10

3.7 Бағаналарды дайындау кезінде қойылатын техникалық
талаптар. Өлшемдердің рұқсат етілген ауытқулары
Сығылған өзек конструкцияларының типтік өкілдері-бұл өзектен,
бастиектен, базадан, кейде консольден тұратын бағандар мен тіректер.
Бастиектің үстіңгі құрылымдарды қолдауға және бекітуге қызмет етеді. База
екі функцияны орындайды-бағанның іргетасқа беретін күшін таратады,
кернеуді іргетастың есептелген кедергісіне дейін төмендетеді және оған
зәкірбұрандарын қолдана отырып бағанның бекітілуін қамтамасыз етеді.
Консольге кран арқалықтары, қабырға панельдері, технологиялық
коммуникациялар және т. б. тірелуі мүмкін.
Бағандар, тіректер, крандардың жебелері және басқа бойлық сығылған
құрылымдар оларды есептеу тұрғысынан басқа құрылымдардың немесе өзек
жүйелерінің құрамына кіретін жеке элементтермен, мысалы, ферма
өзектерімен, байланыс элементтерімен және т.б. ортақ сипаты бар. Бұл
оларды бір тарауда, бірақ әртүрлі деңгейде қарастыруға мүмкіндік береді,
Түрі көп болғанымен мұндай конструкциялардың ортақ формальды белгілері
бар – олардың барлығы қысу немесе иілу арқылы қысуға жұмыс істейді, ал
олардың ұзындығы көлденең қималардың мөлшерінен 10... 20 есе немесе
одан артық. Конструкция өзек пен тірек құрылғыларынан тұрады, олардың
техникалық шешімдері құрылымның мақсатына және ерекшеліктеріне,
түйіндік түйіндесуге тәуелді.
Құрылымның силуэтінің пішіні тұрақты, ауыспалы және сатылы болуы
мүмкін. Қиманың ұзындығы бойынша өзгеруі металл сыйымдылығын
төмендетуге мүмкіндік береді, бірақ шамалы, сондықтан мұндай шыбықтар
сәулеттік себептерге байланысты немесе массаның төмендеуі қосымша
әсерлерге әкеледі, мысалы, кран жебелері сияқты жылжымалы
құрылымдарда.
Бағандар, тіректер, ауыр фермалардың элементтері сияқты қуатты
шыбықтар бір кең жолақты қос доңғалақтардан жасалған немесе оларды
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бірнеше илем профильдерінен тұрады. Құрама шыбықтар үздіксіз-үздіксіз
және өтпелі болуы мүмкін.
Соңғысы, өз кезегінде, торсыз, торлы және перфорацияланған өзектерге
бөлінеді. Шашсыз шыбықтардың бұтақтары (белдіктері) болаттан жасалған
тақтайшалармен, қатты кірістірулермен немесе тесілген табақтармен
біріктіріледі. Перфорацияланған шыбықтар сонымен қатар зигзаг кесілген
табақтардан немесе илем профильдерінен бүгілуі мүмкін, олар алдын-ала
бұйра кесуден кейін крест тәрізді секцияға біріктіріледі. Перфорацияланған
шыбықтар өздерінің тартымдылығымен шектеулі қолдануды табады, бұл
қосымша операциялармен және иілген каналдар немесе бұрыштар түрінде
дайындамаларды бұйра кесуге және бүгуге арналған жабдықтың болуымен
байланысты. Перфорацияланған илем профильдерінен тіректерді жасау
кезінде түзету жұмыстары қажет, себебі бастапқы профильді кескеннен кейін
алынған дайындамалар бастапқы металл илемінде қалдық кернеулердің
болуына байланысты әртүрлі бағытта бүгіледі.
Кішкентай көлденең өлшемдегі өзек құрылымдарының элементтері
дөңгелек немесе тікбұрышты құбырлардан, жалғыз немесе жұпталған
бұрыштардан жасалған.
Ұқсас жіктеу созылған элементтерді атау үшін қолданылады.
3.8 Кран арқалықтарын дайындау кезінде қойылатын
технологиялық талаптар. Өлшемдердің рұқсат етілген ауытқулары
Кран асты арқалықтары жүк көтергіштігі әртүрлі жалпы мақсаттағы
көпірлі электр крандарына арналған және 6 м (немесе 12 м) аралықта
жасалады. Арқалықтардың орналасу орнына байланысты екі түрлі қатардағы және ғимараттардың жиектері мен температуралық тігістерге
жақын соңғы болып дайындалуы керек.
Бөренелер мен олардың бөлшектерінің сызықтық өлшемдерінің
номиналдыдан шекті ауытқулары кестеде келтірілген.3.8.
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3.8-кесте Болат кран арқалықтарының сызықтық өлшемдерінің рұқсат етілген
ауытқулары [40]
Ауытқу атауы

1. Ұзындығы бойынша ауытқулар
1.1 арқалықтардың, қораптардың және плиталардың ұзындығы кезіндегі
шеткі қабырғалар мен көлденең арқалықтардың арасындағы қашықтық, м:
10-ға дейін
СТ. 10
1.2. Тұтас қабырғалы арқанды және қорапты конструкциялардың
белдіктері, бос жиектері бар ортотропты тақталар (басқа элементтерге
жанаспайтын))
1.3. Арқалық және қорап конструкцияларының белдіктері
1.4. Қораптардың тік қабырғаларының осьтері арасындағы қашықтық:
түйісу аймағында;
басқа учаскелерде
1.5. Бойлық қабырғалардың осьтері арасындағы қашықтық:
көлденең арқалықтармен түйісулер мен қиылыстар аймағында
басқа учаскелерде
1.6. Көлденең арқалықтардың жоғарғы белдеулеріндегі саңылаулардың
оларға таврлық қиманың бойлық қабырғалары бекітілген жерлердегі
арақашықтығы
2. Биіктік бойынша ауытқулар
2.1. Қосу орындарында үстіңгі және астыңғы жағында жапсырмалар
болған кезде
2.2. Бұрандамалы, фрикционды, дәнекерленген және бұран-дәнекерленген
жіктері бар тұтас қабырғалы арқанды конструкциялар:
түйісу аймағында
басқа учаскелерде
2.3. Төсем табағының түбінен таврлы бойлық қабырға белдеуінің түбіне
дейінгі биіктік

Шекті
ауытқу
мәндері, мм

±2
±4
±4
+0; -2
±2
+4
±2
+4
±2
±1
±2
+4
±2

Кран арқалықтарының белдеулерінің жиектерінде кесілгеннен кейін 0,3
мм-ден асатын кедір-бұдырлар болмауы тиіс.
Арқалықтардың бөлшектері есептік температураға байланысты С
38/23, С 46/33 және С 44/29 класты болаттардан дайындалады. Белдік
тігістері тігістердің негізгі металға бірқалыпты өтуімен автоматты
дәнекерлеу арқылы орындалады. Жоғарғы белдікті қабырғаға жалғайтын
дәнекерлеу кезінде қабырғаның бүкіл қалыңдығы толығымен қайнатылады.
Белдіктердің түйіскен жіктерінің беті негізгі металмен шайылып алынады.
Арқалықтар өндіруші кәсіпорынмен жиынтықпен жеткізілуі керек.
Жинақтың құрамына мыналар кіреді: арқалықтар немесе арқалықтар
блоктары; қалыңдығы 6 мм және арқалықтардың санына тең мөлшерде
монтаждау төсемдері; техникалық құжаттама.
Осы стандарттың талаптарына сәйкестігін тексеру үшін арқалықтарды
дайындаушы кәсіпорынның ҚТБ (техникалық бақылау бөлімі) данамен
қабылданады. Бөренелер мен олардың бөлшектерінің сызықтық
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өлшемдерінің номиналдыдан ауытқуын, бөлшектердің пішіні мен үстіңгі
қабатының жобадан ауытқуын, дәнекерлеу қосылыстарының сапасын және
қорғаныш жабындарының бетін дайындауды бақылау арқалықтарды
тегістегенге дейін жүргізіледі.
Дайындалған арқалықтар таңбалануы тиіс. Әрбір арқалыққа
жуылмайтын бояумен тіреуіш қабырғалардың бірінің сыртқы жағына
мынадай таңбалау белгілері салынады: тапсырыс нөмірі; арқалық
дайындалған МДК сызбасының нөмірі; дайындаудың реттік нөмірін көрсете
отырып, МДК сызбасы бойынша арқалықтардың шартты белгісі.
Тәжірибелік жұмыс 3.1
Саңылау пен білік жүйелерінде жұптау үшін орнату параметрлері
мен калибрлерді есептеу
Мақсаты: тегіс цилиндрлік қосылыстың орнату параметрлерін анықтау.
Материалдар мен жабдықтар: нұсқаулық карталар, есептерді шешу
мысалдары, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға арналған жұмыс дәптері,
қалам.
Тәжірибелік тапсырма: созылу және бос орынмен орнату
ықтималдығын анықтау қажет.
Шешім: тегіс цилиндрлік байланыс (сурет. 3.17)
А) Ø178 H7 / g6

Сур.3.17-Орнату жүйесі: негізгі саңылау

3.9-кесте. Тегіс цилиндрлік қосылыстың орнату параметрлерін есептеу
Параметр
d(D)=
es=
ei=
ES=
EI=
dmax=d+es=
dmin=d+ei=
Dmax=D+ES =

Мәні
178 мм
-14 мкм
-39 мкм
40 мкм
0 мкм
177,986 мм
177,961 мм
178,04 мм

Параметр
Dmin=D+EI=
Td=dmax-dmin=es–ei=
TD=Dmax–Dmin=ES-EI=
Smax=Dmax-dmin =
Smin= Dmin–dmax=
Scp=(Smax+Smin) /2=
TS= Smax –Smin =
Жұптасу сипаты

Орнату жүйесі - негізгі саңылау (сурет. 318)
б) Ø70 S7 / h7
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Мәні
178 мм
25 мкм
40 мкм
79 мкм
14 мкм
46,5 мкм
65 мкм
Саңылау

Сур.3.18-Орнату жүйесі: негізгі білік

3.10-кесте. Тегіс цилиндрлік қосылыстың орнату параметрлерін есептеу
Параметр
d(D)=
es=
ei=
ES=
EI=
dmax=d+es=
dmin=d+ei=
Dmax=D+ES =

Мәні
70 мм
0
-30 мкм
-48 мкм
-78 мкм
70 мм
69,97 мм
69,952 мм

Параметр
Dmin=D+EI=
Td=dmax-dmin=es–ei=
TD=Dmax–Dmin=ES-EI=
Nmax=Dmax-dmin =
Nmin= Dmin–dmax=
Ncp=(Nmax+Nmin) /2=
TN=Nmax –Nmin =
Жұптасу сипаты

Мәні
69,922 мм
30 мкм
30 мкм
18 мкм
78 мкм
48 мкм
60 мкм
Натяг

Орнату жүйесі - негізгі білік (сурет. 3.19)
В) Ø 178H7 / m6

Сур.3.19-Орнату жүйесі: негізгі саңылау

3.11 - кесте. Тегіс цилиндрлік қосылыстың орнату параметрлерін есептеу
Параметр
d(D)=
es=
ei=
ES=
EI=
dmax=d+es=
dmin=d+ei=
Dmax=D+ES =

Мәні
178 мм
40 мкм
15 мкм
40 мкм
0
178,04 мм
178,015 мм
178,04 мм

Орнату жүйесі - негізгі саңылау

Параметр
Dmin=D+EI=
Td=dmax-dmin=es–ei=
TD=Dmax–Dmin=ES-EI=
Nmax=Dmax-dmin =
Nmin= Dmin–dmax=
Ncp=(Nmax+Nmin) /2=
TN=Nmax –Nmin =
Жұптасу сипаты

Мәні
178 мм
25 мкм
40 мкм
25 мкм
40 мкм
-7,5 мкм
65 мкм
Өтпелі
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Аралас орнату үшін тартып орнату мен саңылаумен орнату
ықтималдығын анықтаймыз (сурет.3.20). Есептеу келесі ретпен жүзеге
асырылады.

Сур.3.20-Керілген орнатулар мен саңылауы бар орнатулардің пайда болуы

- алшақтықтың орташа квадраттық ауытқуын есептейміз (керу), мкм
1
1
TD 2 + Td 2 =
40 2 + 25 2 = 7,9
6
6
N
7,5
= 0,95
- интеграция шегін анықтаңыз z = ср =
σ N 7,9
40 + (−25)
N ср = ( N max + N min ) / 2 =
= 7,5
2

σN =

- функцияның кестелік мәні F (z)= 0.32894
- салыстырмалы бірліктерде созылу ықтималдығы
PN' = 0,5 + F (z)= 0,5+0,32894=0,82894
- пайызбен созылу ықтималдығы PN = PN' ×100% = 0,82894×100%=
82,894%
–РЗ' =1-PN=1-0,82894=0,17106 салыстырмалы бірліктеріндегі алшақтық
ықтималдығы
- пайыздық алшақтықтың ықтималдығы РЗ = РЗ' ×100% =
0,17103×100% =17,103%
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Эскиз дегеніміз не?
2. Қиманың контуры қалай толтырылады?
3. Металл конструкцияларын жобалау қанша кезеңнен тұрады?
4. Металл конструкцияларын жобалаудың бірінші кезеңі неден тұрады?
5. TD нені білдіреді?
6. Рұқсат жүйесіндегі "Білік" термині нені білдіреді?
7. Орнату жүйесінде қанша орнату тобы ерекшеленеді?
8. Зауыттарда өндіру және металл конструкцияларды құрылыс орнына
тиісті көлік құралдарын қолдана отырып, толығымен немесе бөлшектермен
(жөнелту элементтерімен) тасымалдау мүмкіндігі … деп аталады
9. Еңбек жұмсалуын барынша азайтатын заманауи және өнімді
технологиялық әдістерге бағдарлана отырып және өндіру мен монтаждау
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технологиясының талаптарын ескере отырып металл конструкцияларын
жобалау.... деп аталады
10. Қолданыстағы монтаждау жабдықтарын ескере отырып,
конструкцияларды ең аз уақытта құрастыру … деп аталады
11. Мақсатына қарамастан үйлесімді формалары бар конструкциялар
… деп аталады
12. Мерзімдерімен анықталатын конструкциялардың физикалық және
моральдық тозуы … деп аталады
Тест тапсырмалары
1. Эскиз дегеніміз не?
a)
бұл объектінің кездейсоқ масштабтағы эскизі, оны жасау үшін сурет
құралдары қолданылмайды және жазулармен және өлшемдермен бірге
жүрмейді;
b) бұл қатаң шектеулі масштабтағы объектінің эскизі, оны жасау үшін
сурет құралдары қолданылмайды және жазулармен және өлшемдермен бірге
жүрмейді;
c)
бұл қатаң шектеулі масштабтағы объектінің эскизі, оны жасау үшін
сурет құралдары қолданылады және ол жазулар мен өлшемдермен бірге
жүрмейді;
d) бұл техникалық сурет;
e)
бұл қатаң шектеулі масштабтағы объектінің эскизі, оны жасау үшін
сурет құралдары қолданылады және жазулармен және өлшемдермен бірге
жүреді.
a)
b)
c)
d)
e)

2. Қиманың контуры қалай толтырылады
90˚ көлбеу бұрышы бар қиғаш тұтас сызықтармен толтырылады.
75˚ көлбеу бұрышы бар қиғаш тұтас сызықтармен толтырылады.
60˚ көлбеу бұрышы бар қиғаш тұтас сызықтармен толтырылады.
50˚ көлбеу бұрышы бар қиғаш тұтас сызықтармен толтырылады.
45˚ көлбеу бұрышы бар қиғаш тұтас сызықтармен толтырылады.

a)
b)
c)
d)
e)

3. Металл құрылымдарын жобалау қанша кезеңнен тұрады?
екі кезең;
үш кезең;
төрт кезең;
бес кезең;
алты кезең.

4. Металл конструкцияларын жобалаудың бірінші кезеңі неден тұрады?
a) бірінші кезең-бұл КМ сатысының жобалық құжаттамасын әзірлеу;
b) бірінші кезең-бұл металл құрылымдарын дайындау үшін жұмыс
құжаттамасын әзірлеу;
c) бірінші кезең-бас жоспарды әзірлеу
d) бірінші кезең-жер массаларының жоспарын жасау;
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e) бірінші кезең - инженерлік коммуникациялар жоспарын әзірлеу.
5. ТD дегеніміз не?
a) рұқсат етілетін саңылау;
b) рұқсат етілетін білік;
c) рұқсат етілетін бет үсті;
d) рұқсат етілетін бұрыштар;
e) рұқсат етілетін тегіссіздік.
6. Рұқсат жүйесіндегі "білік" термині нені білдіреді?
a) цилиндрлік емес элементтерді қоса алғанда, бөлшектердің сыртқы
(қамтылатын) элементтерін және тиісінше ұштасатын өлшемдерді белгілеу
үшін шартты түрде қолданылатын термин;
b) цилиндрлік емес элементтерді қоса алғанда, бөлшектердің ішкі
элементтерін және сәйкесінше сәйкес келетін өлшемдерді белгілеу үшін
шартты түрде қолданылатын термин;
c) цилиндрлік емес элементтерді қоса алғанда, бөлшектердің
қамтитын элементтерін және сәйкесінше сәйкес келетін өлшемдерді белгілеу
үшін шартты түрде қолданылатын термин;
d) бөлшектердің жазықтық элементтерін және сәйкесінше сәйкес
келетін өлшемдерді белгілеу үшін шартты түрде қолданылатын термин;
e) шартты түрде бөлшектерді және сәйкесінше сәйкес келетін
өлшемдерді белгілеу үшін қолданылатын термин.
7. Орнату жүйесінде қанша орнату тобы ерекшеленеді?
a) екі;
b) үш;
c) төрт;
d) бес;
e) алты.
Қысқаша қорытынды
Сызбаларды оқу слесарьға дәнекерлеу тігістерін салу немесе қажетті
диаметрді саңылау жасау керек міндеттерді дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.
Сызбаларды мұқият оқып шығу сызбадабейнеленген бөлшектерді,
қандай принциптер бойынша орналасқанын, өзара әрекеттесуін және т.б.
көрсетуге көмектеседі, ондағы бөлшектерді қарастыруға ғана емес, сонымен
қатар өнімнің массасын, бірдей бөліктердің санын, атауын білуге, сонымен
қатар барлық стандарттар мен талаптарды ескере отырып, масштабты
есептеуге көмектеседі.
Саңылау жүйесінің құрылысында қолдану әртүрлі өлшемді кесетін
құрал-саймандарды аз пайдалануға мүмкіндік береді, сондықтан
экономикалық тұрғыдан саңылау жүйесіне артықшылық беріледі.
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4-БӨЛІМ. СЛЕСАРЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ҚҰРЫЛЫС

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушы мынаны меңгереді:
- металл өңдеуге арналған негізгі жабдықтар мен құралдардың мақсаты
туралы білімді қолдану;
- станоктардың, механизмдер мен жабдықтардың, аспаптардың
құрылғылары мен әрекет ету қағидаттары туралы білімдерін қолдану;
- негізгі және қосалқы слесарлық операцияларды орындау;
- слесарлық іс саласында техникалық терминологияны қолдану;
- бұйымдарды дайындаудың технологиялық процестері;
- слесарлық құралдарды таңдау және қолдану ережелерін сақтау.
Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушы жұмыстарды
қауіпсіз жүргізу дағдыларын, құрылыстық металл конструкцияларының
негіздері, қызметтегі металл конструкцияларының артықшылықтары мен
кемшіліктері, конструкцияларды құрастыру және дәнекерлеу тәсілдері
туралы білімді меңгеруі; металл конструкцияларының сызбаларын,
схемаларын оқу және жобалау бойынша білімі мен дағдыларын қолдануы
тиіс.
Қажетті оқу материалдары: графикалық көрнекі құралдар (сызбалар,
технологиялық карталар, плакаттар); табиғи заттар (бұйымдардың үлгілері,
құрал-саймандар, жабдықтар, шеберханадағы станоктар мен құрылғылар);
жазық, көлемді, модельдер мен макеттер; кинофильмдер, телебағдарламалар;
кітаптар.
Кіріспе
Бұл бөлімде металл дайындамаларды өңдеуге негіз беретін
тақырыптар, негізгі және қосалқы операциялар туралы ұғымдар, бөлшектерді
өндірудің технологиялық процестері, слесарлық құралдарды таңдау және
қолдану ережелері берілген.
Бөлімді зерделеу кезінде құрылымдардың металл дайындамаларын
өңдеуге қажетті дағдылар, станоктардың, механизмдер мен жабдықтардың
құрылымы мен жұмыс принциптері туралы білім алынады.
Теориялық білім жүйесі және слесарлық құралдарды практикалық
қолдану дағдыларын игеру берілген.
Бұл бөлімде КМ01 - "Белгілеу үшін шаблондар дайындау, белгілеу
үстелдері мен алаңдарға табақтарды беру және оларды белгілеу" кәсіби
модулі ашылады.
4.1 Негізгі слесарлық операциялар
Слесарлық операциялар дайындық, негізгі және құрастыру болып
бөлінеді. Дайындық слесарлық жұмыстарға таңбалау, кесу, өңдеу, иілу
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жатады. Дайындамаға пішін мен өлшемдер берілген операциялар негізгі
болып табылады. Оларға кесу, аралау, ысқылау, жетілдіру, шабу жатады.
Құрастыру жұмыстары кезінде бұрғылау, үңгілеу, орналастыру, бұранда
кесу, тойтару және лайка қолданылады.
Шабу - бұл қашау мен слесарлық балғаның көмегімен дайындамадан
металл қабаттары алынып тасталатын немесе дайындама шабылатын
операция. Дайындамалардың немесе бөлшектердің материалының пішіні мен
мөлшеріне байланысты олар қолмен немесе механикаландырылған құралдың
көмегімен жүзеге асырылады.
Түзету - бұл дайындамалардың және бөлшектердің ақауларын ойық,
дөңес, толқын, деформация, қисықтық және т.б. түрінде жою операциясы
болып табылады және дөңес металл қабатын қысудан және кеңейтуден
тұрады. Ең қиыны-табақ металын өңдеу. Қолмен өңдеу жұмсақ металдан
жасалған дөңгелек, радиусты немесе қосылатын балғалары бар арнайы
балғалармен жасалады. Жұқа металл табағы ағаш балғамн түзетіледі.
Дөңгелек қималы металл плитада немесе шыңдап түзетіледі. Егер шыбықтың
бүгілмеген болса, алдымен шеткісін, содан кейін ортасындағы түзетіледі.
Аралау - бұл қолмен немесе аралау білдектерінде егеумен біршама
қабатты алып тастаумен металды және өзге материалды өңдеу бойынша
операция.
Егеу арқылы жазықтықтар, қисық беттер, кертпе, жырашық, кез –
келген пішіндегі саңылаулар, әртүрлі бұрыштарда орналасқан беттер және т.
б. өңделеді. Аралау әдібі 0,5 бастап 0,25 мм дейін қалдырылады. Аралаумен
өңдеу дәлдігі 0,2 ... 0,05 мм, ал кейбір жағдайларда 0,001 мм-ге дейін
құрайды.
Бұрғылау бұрғылау станоктарында немесе қол құрылғыларының
көмегімен жүзеге асырылады. Негізгі кесу бөлігі-екі кесу жиектері бар
бұрғылау. Диаметрі 20 мм-ден асатын саңылауларды бұрғылау кезінде
саңылауларды кіші диаметрлі бұрғымен алдын-ала бұрғылау қолданылады,
содан кейін оны үлкен диаметрлі бұрғымен бұрғылайды.
Бұрғылаудан және штамптаудан кейін дәлірек саңылау алу үшін олар
қайта үңгіленеді. Құрылымдық тұрғыдан алғанда, есептегіштер екі түрлі
болады: 10 - дан 40 мм-ге дейінгі саңылауларды өңдеуге арналған қатты және
32-ден 80 мм-ге дейін.
Конустық ойықтарды алу үшін конус бұрышы 60, 75, 90 және 120°
болатын конустық есептегіштер қолданылады.
Қашау саңылаулардың нақты пішінін және аздап кедір – бұдырлығын
алу үшін қолданылады және қашауыш сияқты көп жүзді құрал-сайман
арқылы жүзеге асырылады. Пішінге байланысты цилиндрлік және конустық
қашау болады. Қолдану тәсілі бойынша-қол және машина, конструкциясы
бойынша-тұтас, саптама, жылжымалы (реттелетін) және аралас, оң және сол.
Жіптерді кесу-бұл бөлшектердің сыртқы немесе ішкі беттеріндегі
жоңқаларды алып тастау арқылы оның пайда болуы. Бұранданы қолмен кесу
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кезінде кескіш құрал тұтқалардың квадраттарына орнатылған қақпалардың
көмегімен айналады.
4.2 Бөлшектерді слесарлық өңдеуге арналған жабдық. Слесарлық
және өлшеу құралдары мен саймандары
Жұмыс орнындағы слесарьдың негізгі жабдықтары-параллель
қысқыштары бар жұмыс үстелі. Жұмыс үстелі қауіпсіздік торымен
жабдықталған. Қосымша жабдық орындалатын жұмыстардың сипатына
қарай орнатылады.
872 типті кескіш машина
(сурет. 4.1) диаметрі 220 мм-ге дейін
әртүрлі қимадағы (дөңгелек, шаршы,
тікбұрышты және т. б.) материалды
кесуге арналған. Кесу алдында
материалдың бір ұшы арнайы
ернеулерге
(қысқыштарға),
ал
екіншісі тірекке бекітіледі.
Кесу ұзындығы 450 мм
болатын пышақ төсемімен жүзеге
асырылады,
ол
жеке
электр
қозғалтқышынан иінді механизм
арқылы өзара қозғалысты алады.
Пышақ
станогында
кесу
Сур. 4.1-872 типті кескіш машина
майлау-салқындату
сұйықтығын
қолдану арқылы жүргізіледі. Дайындамалар көп көлемде қажет болған
жағдайда кескіш машиналар қолданылады.
Бұрғылау машинасы жылжымалы үстел мен штативтен тұрады, оған
картриджі бар айналдырық бекітілген. Ол бір айналдырықты тік бұрғылағыш
(сурет. 4.2), үстел-бұрғылағыш (сурет. 4.3), радиалды бұрғылағыш болуы
мүмкін.
Тігінен бұрғылау машиналары диаметрі 75 мм дейінгі саңылауларды
бұрғылау үшін қолданылады. Олар бұрғылау, санау, орналастыру және кесу
жұмыстарын қамтамасыз ете алады. Орнақ іргелі тақтас арқылы іргетасқа
бекітіледі. Өңделетін бөлшектерді бекіту үшін қолданылатын көтергіш үстел
тігінен қозғалады. Айналдырық беріліс қорабынан осьтік қозғалады және
штурвалмен қолмен қозғалтылады.
Үстел бұрғылау машиналары ұсақ бөліктердегі диаметрі 12 мм-ге
дейінгі саңылауларды бұрғылау үшін қолданылады (сурет. 4.3).
Бұл машиналар жұмыс орнына жақын жерде слесарлық жұмыс
орындарында бұрандар көмегімен орнатылады.
Машина келесідей жұмыс істейді: тақтада колонна кронштейнге
бекітілген, оның үстінен айналдырық басы жоғары және төмен қозғалады,
оның корпусына айналдырық қондырғысы орнатылған. Айналдырықты
бастиекті баған бойынша ауыстыру тұтқа арқылы жүзеге асырылады.
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Асинхронды электр қозғалтқышы плитаның көмегімен айналдырық басына
бекітіледі. Коммутатор қозғалтқышты тікелей немесе кері бағытта қосуға
және машинаны тоқтатуға мүмкіндік береді. Айналдырықты айналдыру
сатылы айналдырықтан сына тәрізді белдікпен беріледі. Айналдырықты
қолмен беру руль дөңгелегін айналдыру арқылы жүзеге асырылады.

Сур. 4.2-Тік бұрғылау станогы:
1– плита; 2–көтеру үстелі; 3 –
айналдырық; 4-беру қорабы; 5айналдырық басы; 6-электр
қозғалтқышы; 7-штурвал; 8орнақ

Сур. 4.3-Үстел бұрғылау машинасы: 1айналдырықтыбас; 2-сына белбеуі; 3-сатылы
шкив; 4-асинхронды электр қозғалтқышы; 5қосқыш; 6-қозғалтқыш тақтасы; 7-баған; 8кронштейн; 9-плита; 10, 11– тұтқалар; 12айналдырық; 13-сомын; 14-штурвал

Радиалды бұрғылау машиналары үлкен бөліктердегі саңылауларды
бұрғылау үшін қолданылады, оларды машинаның шпинделіне жылжыту
қиын.
Бұрғылау машиналарында да, бұрғылаумен де бұрғылаудың жалпы
ережелері бар:
- таңбалау кезінде болашақ саңылаудың орталығы бұралып, бұрғылау өзекке
орнатылады және бұл үлкен дәлдікке ықпал етеді;
- бұрғылау диаметрін таңдағанда, оның картридждегі дірілі ескеріледі,
нәтижесінде саңылау бұрғылауға қарағанда сәл үлкен диаметрге ие болады;
- үйкеліске байланысты металдар мен қорытпаларды бұрғылау кезінде кесу
құралының (бұрғылау, үңгілегіш) температурасы жоғарылайды, бұл оның тез
тозуына әкеледі;
- ескi кескіш құралдар сапасыз саңылауларды қалыптастырып қана
қоймайды, сонымен қатар аз уақытта істен шығады, сондықтан олар уақтылы
қайралады: (шыңында) 116-118° бұрышпен бұрғылар, 60, 90, 120 конустық
үңгілегіштер;
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- көптеген бұрғылау білдектерінде тұйық саңылауларды бұрғылау үшін
бұрғылаудың қажетті тереңдікке жетуін анықтайтын лимбімен автоматты
беріліс механизмдері бар;
- қуыс бөлікте саңылау бұрғылау қажет болған кезде (мысалы,
құбырда), саңылау ағаш тығынмен алдын-ала бітелген.
- қадамдық саңылауларды екі жолмен алуға болады: алдымен ең кіші
диаметрлі саңылау бұрғыланады, содан кейін (қажетті тереңдікке) – үлкен
диаметрлі саңылау бұрғыланады және ең үлкен диаметрлі саңылау соңғы
бұрғыланады; алдымен ең үлкен диаметрлі саңылау қажетті тереңдікке
бұрғыланады – содан кейін-кіші және соңында – ең кіші диаметр;
– егер сіз қисық жазықтықта немесе бұрышта орналасқан жазықтықта
саңылау бұрғылауыңыз керек болса, алдымен болашақ саңылаудың осьіне
перпендикуляр платформа жасап, ортасын сызыңыз, содан кейін саңылауды
бұрғылаңыз;
- диаметрі 25 мм-ден асатын саңылаулар екі рет бұрғыланады: алдымен
саңылау кіші диаметрлі бұрғылаумен бұрғыланады (10-20 мм), содан кейін
қажетті диаметрлі бұрғылаумен бұрғыланады;
- қалыңдығы жоғары бөлшектерді бұрғылау кезінде (терең бұрғылау
кезінде), саңылаудың тереңдігі бұрғылаудың бес диаметрінен асқан кезде,
оны мезгіл-мезгіл саңылаудан шығарып, жоңқаларды үрлеу керек, әйтпесе
құрал кептеліп қалуы мүмкін;
- композициялық (бірнеше гетерогенді қабаттардан тұратын)
материалдарды бұрғылау қиын, себебі өңдеу кезінде оларда жарықтар пайда
болады;
– жоғары беріктігі бар материалдар жеңісті ұштармен бұрғыланады.
Бұрғылау-бұл саңылауларды өңдеудің бастапқы кезеңі, содан кейін
олар дәйекті түрде жасалады: бұрғылау, санау, саңылауларды орналастыру.
Белгілеу тақтасы (Сурет. 4.4) негізгі құрылғы болып табылады, онсыз
нақты белгілеу мүмкін емес. Бұл сұр шойынның жаппай құймасы.

Сур. 4.4-Таңбалау тақтасы

Салмақты жеңілдету үшін құю қуыс, ішіндегі қаттылық қабырғалары
бар, плита бөліктің салмағы мен өз салмағының астында бүгілмеуі үшін
жасалады. Плитаның беті мен жиектері мұқият өңделеді. Плиталардың
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өлшемдері белгіленген бөліктердің мөлшеріне байланысты таңдалады.
Шағын бөлшектерді белгілеу үшін өлшемі 1200×1200 мм дейінгі тақталар
қолданылады. Бұл тақталар берік ағаш үстелдерге орнатылады. Ірі
бөлшектерді белгілеу арнайы іргетастарға орнатылатын 4000×6000 мм
дейінгі үлкен плиталарда жасалады. Плита бөлменің ең жарық бөлігінде,
еден деңгейінен 800-900 мм қашықтықта орналасуы керек. Плитаның
жоғарғы жазықтығы қатаң көлденең және деңгейге сәйкес тексерілуі керек.
Белгіленген дайындамалар плитаның бетін бітелулер мен сызаттардан
қорғау үшін плитаның бойымен қозғалмайды, ал ауыр бөліктер арнайы
төсемдер мен ұяларға қойылады. Белгілеу құралдары мен құрылғылары
плитаның бойымен оңай қозғалуы керек. Сондықтан плитаның беті графит
қабатымен жабылған. Белгілеу аяқталғаннан кейін плитаны керосинмен
жуады, құрғақ таза шүберекпен сүртеді және плитаны шаңнан және
кездейсоқ зақымданудан қорғайтын ағаш қақпақпен жабады.
Таңбалау тақтасы шеберхананың ең жарық жеріне орнатылады немесе
оның үстіне жасанды жарық көзі орнатылады, осылайша жарық оның бетіне
тігінен түседі.
Плитаның беті тегістеледі. Бүйір беттері өңделіп, плитаның
жазықтығымен 90°болуы керек.
Таңбалау жүргізілетін бет әрдайым құрғақ және таза болуы керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін тот пайда болмас үшін оны маймен сүртіп, оны
кездейсоқ зақымданудан қорғайтын қалқанмен жабыңыз.
Дұрыс плита, таңбалау плитасы сияқты массивті болуы керек. Оның
өлшемдері 400×400 мм-ден 1500×3000 мм-ге дейін болуы мүмкін. Плиталар
металл немесе ағаш тұғырықтарға орнатылады, олар плитаның
тұрақтылығын және оның орналасу көлденеңдігін қамтамасыз етеді.
Бұрғылау кондукторы (сурет.4.5) - бұл алдын-ала белгілеусіз бірдей
саңылаулары бар бірдей бөліктердің көп мөлшерін өңдеуге арналған өткізгіш
плитасы бар құрылғы. Олар бөлікке орнатылады немесе тікелей бөлікке
бекітіледі, бұл бөлік орнатылып, қысылатын өткізгіш плитасы бар құрылғы.
Өткізгіш плитада тиісті түрде орналастырылған саңылаулар бар, оларда
белгілі бір саңылау диаметрі бар өткізгіш жеңдер бар, олар арқылы бұрғылау
бұрғылауға арналған құрылғыға бекітілген бөлікке жіберіледі.
Кесу кезінде материалды бекіту үшін қысқыштар қолданылады, олар
конструкциясы бойынша орындықты, параллельді, қолмен басқарылатын
болып бөлінеді.
Орындықты қысқыштар (сурет. 4.6) орындық пішініне ұқсайтын ағаш
тірекке бекітіледі. Орындықтар слесарлық жұмыс орындарына бекітіледі.
Қыспақ 2 бекітілген ернеуден және 1 сомынға бұралған ось пен 7 қысқыш
бұрандамен байланысқан 8 жылжымалы ернеуден тұрады. Ернеулерді қосу
немесе ажырату бұранданың басына еркін салынған 3 тұтқасын бұру арқылы
жүзеге асырылады. Бұранданы бұраған кезде жылжымалы ернеуді
қозғалыссыз етіп жасау үшін ернеулер арасында 4 пластина серіппесі
салынған.
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Сур. 4.5-Бұрғылауға арналған өткізгіш плитасы бар құрылғы: 1-бұрғылау; 2-жең;
3-өткізгіш плита; 4-өткізгіштің төменгі бөлігі; 5-өңделетін бөлік; 6-сомын
бұранда

Жұмыс
үстеліне
қысқыштарды
бекіту
бекіту
бұрандары өтетін саңылаулары
бар 5 табанның көмегімен жүзеге
асырылады. Бекітілген ернеуде
еденнің саңылаушесіне немесе
арнайы төсемге бекітілген 9 аяғы
бар.
Ернеуге
шыңдалған
тілімшелер
бұралады.
Бөлшектерді ернеудің немесе
Сур. 4.6-Орындық
тілімшенің жұмыс бөлігіне берік
қыспақ
қысу үшін айқас кертпе жасалады.
Параллель қысқыш деп аталуы деп ернеулерді жақындату немесе
алыстату кезінде олардың әрқашан параллель болып қалуына байланысты.
Ернеулердің параллелизмі салыстырмалы түрде үлкен бөліктерді кішкене
мөлшерде қысуға мүмкіндік береді. Параллель қысқыштар екі түрлі болады:
бұрылатын және бұрылмайтын.
Айналмалы параллель қысқыштар (сурет. 4.7) бекітілген ернеуден
тұрады 1, оның ішінде жылжымалы ернеудің негізі өтеді 2 және сомын
орналастырылған 3 қысқыш бұранда 4 еркін отыратын тұтқасы бар 5.
Қысқыш бұранда жылжымалы ернеумен 6 құлыптау жолағы арқылы
қосылады.Орталық бұранмен бекітілген ернеу 7 бекітілген негізге 8
қосылған, ол тікелей жұмыс үстеліне бекітіледі. Қыспақ 9 дөңгелек Т-тәрізді
ойықта қозғалатын 10 бұранды пайдаланып жұмыс үстеліне қатысты кезкелген бұрышта бекітіледі.
1-жылжымалы
ернеу;
2-бекітілген;
3-тұтқа;
4-Көктем;
5-табан;
6-осьі;
7-бұранда;
8-сомын;
9-ұзартылған
аяғы

Сур. 4.7-Айналмалы параллель қысқыштар:
1-Бекітілген ернеу; 2-жылжымалы ернеу; 3-сомын; 4-қысқыш бұранда; 5-тұтқа;
6-тоқтатқыштақтайша; 7-центрлі бұран; 8-негіз; 9-тоқтатқышбұран;
10-т ойығы
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Қол қыспақ (сурет. 4.8) шағын
көлемді бұйымдарды (материалды)
бекіту үшін қолданылады. Оларды
қолыңызда ұстауға немесе жұмыс
үстеліне қысуға болады.
Орындықтарды және параллель
қысқыштарды әр слесарь оның
бойына сәйкес орнатады. Дұрыс
орнатылған
кезде
шынтақпен
қысқыштардың ернеулеріне қойылған
қолдың саусақтары иекке қарсы тұруы
керек. Орындық қысқыштары үшін
Сур. 4.8-Қол қысқыштары
саусақты жұдырыққа жұму керек, ал
параллель қысқыштар үшін саусақтары созыңқы болу керек. Слесарьдың
бойы төмен болған кезде ағаш торлар немесе стендтер қолданылады, ал бойы
биік болған кезде қысқыш астына ағаш төсеніштер салынады.
Металды шабуға арналған құралдар. Слесарь ісіндегі ең көп
таралған операциялар металды модельдеу болып табылады: аралау, кесу,
шабу, бұран кесу, саңылау бұрғылау.
Металды кесу үшін келесі слесарлық құралдар қолданылады: кескіш,
крейцмейсель және ойық (сурет. 4.9).
Слесарлық кескіш-бұл көміртекті болаттан немесе қоспаланған
болаттан жасалған болат шыбық. Крейцмейсель кескіштен тар кесу жиегімен
ерекшеленеді және тар ойықтарды, кілт ойықтарын және т.б. кесуге арналған.

ал)

б)

г)
в)
Сур. 4.9-Кесетін құрал: а-кескіш; б-крейцмейсель; в-ойықтар;
г – үлгі бақылау үшін қайрау
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Слесарлық кескіштің кескіш жүзі (сурет. 4.9, а) сына тәрізді. Кескіш
соққышы – балғаның соққысы соққыштың ортасына келетіндей жасалған
жарты шеңберлі негізі бар қиылған конус болып табылады. Кескіштің
ұзындығы әдетте 100-200 мм, пышақтың ені 5-52 мм. Қатты металдар өткір
бұрышы бар пышақпен кесіледі. Қола, шойын, қатты болат және басқа да
қатты материалдарды кесу үшін пышақты қайрау бұрышы 70°құрайды.
Орташа қаттылықтағы болат 60°қайрау бұрышы бар кескішпен кесіледі.
Жұмсақ материалдар-мыс, жез-45°қайрау кезінде кесіледі. Алюминий
қорытпалары мен мырыш сияқты өте жұмсақ материалдар 35°қайрау
бұрышын қажет етеді.
Тар жырашық пен кертпені шабу үшін крейцмейсель деп аталатын тар
кесу жиегі бар кескіш қолданылады (сурет. 4.9, б). Крейцмейсельдің әртүрлі
қатты материалдарды кесуге арналған жұмыс бетінің қайрау бұрышының
техникасы мен шамасы кескішті қайрауға ұқсас.
Майлау жырашықтары бунақтауышпен кесіледі (сурет. 4.9, в).
Олардың кескіш пен крейцмейсельден басты айырмашылығы-кесу бөлігінің
қисық жиегі.
Қайрауға арналған шаблон-бұл кішкене қалыңдығы бар металл блок,
онда 35, 45, 60 және 70° бұрыштарын құрайтын ойықтар кесілген (сурет. 4.9,
г).
Металл кесуге арналған құралдар.

б)

ал)

в)
г)
Сур. 4.10. -Металл кесуге арналған құралдар: а-шұңқыр; б-ара; в-қол қайшы; гкүштік қайшы

Қолмен кесу металдың және дөңгелек немесе профильді илемнің
салыстырмалы қалың табақтарын кесу, саңылауларды, ойықтарды кесу,
контур бойымен дайындамаларды кесу және кесу үшін қолданылады. Ол
рамадан, құлақты бұрандасымен созылған бұрандадан, бастардың
саңылауларына салынған және түйреуіштермен бекітілген пышақ тұтқасынан
тұрады. Жақтау рамалары екі түрлі: қатты және жылжымалы. Ара кескіші
(араның кескіш бөлігі) бір қырында тістері бар жұқа және жіңішке болат
тілімше болып табылады және құрал-саймандық немесе жылдам кесетін
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болаттан дайындалады. Ең көп таралған пышақтардың ұзындығы 250-300
мм.
Қол қайшы (сурет. 4.10, в) қалыңдығы 0,5 мм дейін табақ және
жолақты болатты және қалыңдығы 1,5 мм дейін жез және дюралюминий
табақтарын кесу үшін қолданылады. Қалыңдығы үлкен металды (2,5 мм-ге
дейін) күш қайшыларын қолдана отырып кесуге болады (сурет. 4.10, г).
Жолақты немесе профильді металдың қалың табақтарын кесу үшін,
контур бойымен дайындамаларды кесу үшін металл кесетін ара (сурет. 4.10,
а) және қылара қолданылады (сурет. 4.10.Б), олар рамадан (орнақтан) және
кескіштен тұрады. Қол аралары мен жонғышқа арналған жаймалар көміртекті
немесе шыңдалған болаттан жасалады; олардың тістері сына тәрізді болады;
габариттік өлшемдері– 150÷300×10÷25× 0,6÷1,2 мм. Кескіштің тістері үлкен
және кішкентай болуы мүмкін, олардың арасындағы қадам 0,8–ден 1,5 мм–ге
дейін, ал темірді кесу үшін тістердің арасындағы қадам 0,8 мм; жұқа
қабырғалы құбырлар, жұқа профильді металл үшін–1 мм; профильді болат
илем, құбырлар мен түсті металдар үшін–1,25 мм; шойын және жұмсақ болат
үшін-1,2-1,5 мм.
Соқпалы аспаптар.Металды түзету, бүгу, шабу құралдарын соғу үшін
шеберханада соққы құралдары – түрлі балғалар болуы керек (сурет. 4.11,а, б).
Металл кесу кезінде қолданылатын слесарлық балғалар екі түрлі болады:
дөңгелек және шаршы соққымен. Балғаның негізгі сипаттамасы-оның
массасы.

Сур. 4.11-Слесарлық балғалар: а-дөңгелек ұрмалы балға; б-шаршы ұрмалы балға;
в-табақты металды тегістеу үшін ағаш балғаны пайдалану

Болат жұмыс бөлігі бар балғамен металды кесу кезінде кескішке соққы
беру үшін қолданылады; мұндай балғаның салмағы 50-ден 1000 г-ға дейін
өзгеруі мүмкін. Салмағы 50-200 г балға таңбалау кезінде және салмағы 200 г–
нан асатын балға - шабу кезінде қолданылады, бұл ретте кескіштің жұмыс
бетінің әр миллиметріне балғаның салмағы 30-40 г, ал крейцмейсель–80 г
болуы керек.
Болат балғадан басқа, құрамдасқан балға қолданылады: бұл балғаның
мылтығы жұмсақ металдан (мыс, алюминий) жасалған. Ол операцияларды
орындау кезінде қолданылады, оның барысында балғаның жұмыс беті
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бөлшекпен тікелей байланыста болады. Мұндай балға соққы жұмыс істеп
тұрған кезде (мыжылған, тегістелген және т.б.) мезгіл-мезгіл ауыстыруды
қажет етеді.
Құрамдасқан балғаның тағы бір түрі металл бетін отқабыршақтан,
лактан, бояудан, бітеуіштен тазартуға арналған. Мұндай балғаның
тұтқасының соңында қырғыш бар, ал ұрғыштардың бірінде жұқа сым (металл
щетканың бір түрі) сомынмен бұралған.
Ағаш балға табақ металдан жасалған бөлшектерді өндіруде және
тегістеуде қолданылады (сурет. 4.11, в). Ағаш балғамен және басқа
балғалардың тұтқалары қатты, бірақ серпімді ағаштан – қайың, емен,
шетеннен жасалған.
Бұранда кесуге арналған құрал. Слесарлық жұмыстарды орындау
кезінде бұрандалы қосылыстар жиі қолданылады, сондықтан бұранданы ішкі
және сыртқы жағынан кесуге арналған құрылғылар болуы керек (сурет. 4.12).
Ішкі бұранданы кесу үшін таңбалаушы қолданылады (сурет. 4.12, а).
Осы қол құрылғылары үш, төрт қалақты және көп қырлы болуы мүмкін.
Таңбалаушылар 3 мм-ге дейінгі қадаммен (бұрама-жіптер арасындағы
қашықтық) бұранданы кесуге арналған екі данадан (өңделмеген және таза)
немесе 3 мм-ден артық қадаммен бұранданы кесуге арналған үш данадан
(өрескел, орташа және таза) тұратын жинақтан тұрады. Өңделмеген - 60%
дейін металл; орташа таңбалаушы 30% дейін металл; таза таңбалаушы 10%
дейін, одан кейінгі бұранданың профильі толық. Бұранданы кесу кезінде
таңбалаушыны айналдыру үшін бұрауыш қолданылады (сурет. 4.12, б), ол
таңбалаушының шаршысына терезе тәрізді кигізіледі.
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а)

б)
в)

г)

Сур. 4.12-Бұранданы кесуге арналған құрылғылар: а-таңбалаушылар жинағы; бтаңбалаушыға арналған бұрауыш; в - дөңгелек бүтін бұранда кескіш; г-дөңгелек
қималы бұранда кескіш

Шүмектер мақсаты бойынша-қол, машина-қол және машиналы; кесетін
бұранданың профиліне байланысты – метрлік, дюймдік және құбыр
бұрандасына арналған; конструкциясы бойынша – тұтас, құрама (реттелетін
және өздігінен сөнетін) және арнайы болып бөлінеді.
Таңбалаушы келесі бөліктерден тұрады: жұмыс бөлігі - бойлық
жырашықтары бар бұран бұранданы кесу үшін қолданылады. Жұмыс бөлігі
қоршау (немесе кесу) бөлігінен тұрады – ол кесу және калибрлеу
(бағыттаушы) бөлігінде негізгі жұмыс жасайды – таңбалаушының бұранда
бөлігі қоршау бөлігіне жақын - ол таңбалаушыны саңылауға бағыттайды
және кесілген саңылауды калибрлейді; саға-өзек таңбалаушыны патронға
немесе бұрауышқа бекітуге арналған.
Таңбалаушының жырашықтармен шектелген бұрандалы бөліктері сына
пішінді кесу қауырсындары деп аталады.
Кесетін жиектер деп жұмыс бөлігінің беттерімен жапсарланған
жырашықтың алдыңғы беттерінің қиылысу арқылы пайда болатын
таңбалаушының кесу қауырсындарындағы жиектер аталады.
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Өзек - бұл таңбалаушының ішкі бөлігі. Тот баспайтын болаттардағы
бұранданы кесуге арналған таңбалаушылар массивті (қалың) өзекке ие.
Жырашықтар - бұл металдың бір бөлігін алып тастағаннан кейін пайда
болған кесу тістері (қауырсындары) арасындағы ойықтар. Бұл жырашықтар
кесу жиектерін қалыптастыруға және бұранданы кесу кезінде жоңқаларды
орналастыру үшін қолданылады.
Таңбалаушылардың конструкциясы әртүрлі болады, оған байланысты
цилиндрлік және конустық конструкциялы болады.
Кесілген бұранданың дәлдігіне сәйкес таңбалаушылар төрт топқа
бөлінеді – С, D, Е және Н. С тобының таңбалаушылары – ең дәл, Е және Н
топтары – тістердің тегістелмеген тіс профилі бар дәлдігі аз болады. С және
D тобы - тістердің тегістелген профилі болады; олар жоғары сапалы
бұрандалар кеседі.
Машина-қол таңбалаушылары барлық өлшемді ашық және тұйық
саңылауларда метрлік, дюймдік және құбырлы цилиндрлік және конустық
бұрандаларды кесу үшін қолданылады.
Сондай-ақ, бұранда кескішті, негізгі, арнайы, жырашықсыз, құрамдас
таңбалаушылар, бұрандалы жырашықтары бар таңбалаушылар болады,
олардың барлығы бір-бірінен пішіні мен қолдану орны бойынша
ерекшеленеді.
Сыртқы бұрандаларды кесу үшін бұранда кескіштер қолданылады
(сурет. 4.12, в, г), олар жазылмалы (призмалық) және дөңгелекті (леркалар)
болуы мүмкін.
Жазылмалы призмалық бұранда кескіштер - екі жартылай бұранда
кескіштен тұратын шаршы болып табылады. Олар диаметрі 1/8 – ден 2
дюймге дейінгі дюймдік және құбыр бұрандаларын кесу үшін, ал 6-дан 52
мм-ге дейінгі метрлік бұрандаларды кесу үшін дайындалады.
Дөңгелек бұранда кескіштер тұтас және кесілген болуы мүмкін.
Метрлік бұрандаларды кесуге арналған дөңгелек бұранда кескіштердің
стандарт диаметрі 1 – ден 26 мм – ге дейін, дюймдік және құбыр
бұрандаларын кесу үшін 1/8-ден 2 дюймге дейін болады. Кесілетін дөңгелек
бұранда кескіштердің 0,5–тен 1,5 мм-ге дейін бүйірлік ойығы бар, бұл
бұранданың диаметрін 0,1-1,25 мм аралығында реттеуге мүмкіндік береді.
Аралауға арналған құрал-сайман. Іс жүзінде кез - келген металл
бөлшегі аралауды қажет етеді, бұл жағдайда артық металл қабаты егеумен –
кертігі бар болат қайрақпен кесіледі.
Егеу - бұл белгілі бір профильдегі және ұзындықтағы болат қайрақ
болып табылады, оның бетінде қимасы сына пішінде болатын ойық және
өткір қайралған тіс түзетін, кертіктер (кесектер) болады.
Мақсаты бойынша егеулер келесі топтарға бөлінеді: жалпы мақсаттағы;
арнайы мақсаттағы; қылауық; жонғыш; машиналы. Жалпы мақсаттағы
егеулер жалпы слесарлық жұмыстарға арналған. Егеулер келесі түрлерге
бөлінеді (сурет. 4.13):
− А-жалпақ,
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− Б-тегіс өткір егеу сыртқы немесе ішкі жалпақ беттерді кесу үшін
қолданылады;
− В-шаршы
егеу
шаршы,
тікбұрышты
және
көпбұрышты
саңылауларды кесу үшін қолданылады;
− Г-үшқырлы егеу бөлшектің сыртқы жағынан, кертпеде, саңылауда
және жырашықтарда 60 градус және одан артық градусқа тең өткір
бұрыштарды кесу үшін қолданылады;
− Д-дөңгелек егеулер дөңгелек немесе сопақ саңылауларды және
кішкентай радиусті ойық беттерді аралау үшін қолданылады;
− Е-сегменттік қимасы бар жартылай шеңберлі егеу едәуір радиусті
ойық қисық сызықты бет үстілерді және үлкен саңылауды өңдеу үшін
қолданылады (дөңес жағы);
− Ж - ромбтық егеулер тісті доңғалақты, дискілерді және
жұлдызшаларды кесу үшін қолданылады;
− З – ара егеулер ішкі бұрыштарды, сына тәрізді ойықтарды, тар
кертпелерді, үшқырлы, шаршы және тікбұрышты саңылаулардағы
жазықтықтарды кесу үшін қолданылады.

Сур. 4.13-Егеулер: а-жалпақ; б-жарты шеңберлі; в-шаршы; г – үш қырлы; ддөңгелек

Түсті қорытпаларды өңдеуге арналған арнайы мақсаттағы егеулердің
жалпы мақсаттағы слесарлық егеулерден айырмашылығы белгілі бір
қорытпаға арналған кертіктің басқа да ұтымды көлбеу бұрышы болады және
аса терең және өткір кертігі болады, бұл егеудің жоғары өнімділігі мен
төзімділігін қамтамасыз етеді.
Қылауықтар - бұл лекало, өрнекті, зергерлік жұмыстар үшін, сондайақ қолжетімсіз жерлерді (саңылаулар, бұрыштар, профильдің қысқа бөліктері
және т.б.) тазарту үшін қолданылатын шағын егеулер.
Жонғыштар әдеттегі егеулер жарамсыз болған кезде жұмсақ
металдарды (қорғасын, қалайы, мыс және т.б.) және металл емес
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материалдарды (былғары, резеңке, ағаш, пластикалық массалар) өңдеу үшін
қолданылады.
Өлшемі бойынша ірі егеулер (400 мм – ге дейін) және ұсақ егеулер
болады. Сонымен қатар, егеулердің бір (қарапайым), қос, жонғыш және доға
кертіктері болуы мүмкін (сурет. 4.14).

Сур. 4.14-Егеу: а-егеу элементтері; б-кертік əдістері.

Қарапайым (жалғыз) кертік бүкіл ұзындығы бойынша кең жоңқаларды
алып тастауға мүмкіндік береді, сондықтан мұндай құралдардың негізгі
қолданылуы жұмсақ металдар мен қорытпалардан (қорғасын, жез, қола, мыс
және т.б.) жасалған дайындамаларды өңдеу болып табылады. Қос кертігі бар
егеулер болат, шойын дайындамаларын және қатты қорытпалардан жасалған
бөлшектерді өңдеу үшін қолданылады.
Жонғыш кертік - бұл шахмат тәртібімен орналасқан пирамидалық
дөңестер мен жырашықтар мен ойықтар болып табылады, нәтижесінде өте ірі
және сирек кездесетін тістер пайда болады. Жонғыш кертігі бар егеулер
жұмсақ материалдарды өңдеуге арналған. Доғалық кертік басқалармен
салыстырғанда төзімдірек.
Көптеген доға кертігі бар егеулердің қадамы бірдей емес, соның
арқасында бір уақытта ірі және ұсақ жоңқа алуға болады. Сондықтан, мұндай
егеумен өңделген дайындаманың беті таза болады. Кертіктің көлеміне және
олардың арасындағы қадамға байланысты барлық егеулер алты нөмірге
бөлінеді:
№ 0 – үлкен металл қабатын алып тастайтын, қатты қңдеуге арналған
өте ірі кертігі бар шой түрлі - егеу.
№ 1 – аздап қаттырақ өңдеуге арналған тұрпайы егеулер (әдіпті кесу,
жүзін, қабыршақтарды алып тастау және т.б.).
№ 2-4 – тұрпайы егеулерді қолданғаннан кейін металды өңдеуге және
әрлеуге арналған жеке егеулер.
№ 5 - беттерді дәл өңдеуге және жақсартуға арналған барқыт егеулер.
Жұмыстың ыңғайлылығы үшін егеудің сағасына ағаш тұтқа қойылады.
Егеудің қызмет ету мерзімін ұлғайту оны дұрыс пайдалану және оған
күтім жасау арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен, қаттылығы құралдың

174

қаттылығынан асатын материалдарды егеумен өңдеуге болмайды. Жаңа
егеумен алдымен жұмсақ металл өңделеді, содан соң өткірлігі кеткеннен
кейін қатты металл өңделеді. Егеуді соғуға болмайды: сынғыштығына
байланысты олар сызаттануы мен сынуы мүмкін.
Шабуға арналған құралдар.Слесарлық жұмыс кезінде (көбінесе
құрастыру кезінде) бір-біріне тығыз орналасу үшін біріктірілген бөліктер
ұшақтарды бекітуді қажет етеді. Бұл операция кесу деп аталады және
шаблондар көмегімен жасалады (сурет. 4.15).

Сур. 4.15–Шаберлер: а–жазық; Б–қатты қорытпадан жасалған алмалы–салмалы
пластинамен; в-Үш қырлы; г-екі қырлы (қырғыштар); д-фасонды

Шабердің жұмыс (кесу) бөлігі дөңгелек радиусы бар, бүйір ойықтары
бар үшбұрышты, екі қырлы (қырғыш) немесе жұмыс профилінде дөңес
радиусы бар пішінді болуы мүмкін. Тегіс шаберлер өрескел шабуға, фасонды
шаберлерге және шабер-қырғыштарға – қол жетпейтін жерлерде беттерді
шабуға қолданылады
Өлшеуіш слесарлық аспаптар. Оларға сызғыштар, өлшеуіштер,
штангенциркуль,
квадраттар, бұрыш өлшегіштер, орталық іздегіштер
жатады.
Өлшеуіш сызғыш. Дәлдігі жоғары болмайтын сызықтық өлшемдер
үшін слесарлар әдетте металды өлшеуіш сызғыш – белгілер түсірілген
жылтыратылған болат жолағы бар сызғыш қолданады. Металл бөліктері
көбінесе кішкентай болғандықтан, сызғыштың ұзындығы 200-300 мм-ден
аспауы керек (сирек жағдайларда ұзындығы 1000 мм-ге дейінгі сызғышты
қолдануға болады). Бөлу бағасы сәйкесінше 1 мм, ал өлшеу дәлдігі 1 мм-ге
тең. Слесарлық жұмыстарда мұндай дәлдік, әдетте, жеткіліксіз. Сондықтан
слесарлар басқа, дәлірек құралдарды пайдаланады (кесте. 4.1).
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Кесте 4.1. Штрихті шкалалары бар металл өлшеуіш сызғыштар

Ұзындығы, мм
150
300
500
1000
Сызғыштардың жалпы ұзындығының және кез
+0,1
±0,1
±0,15
±0,2
келген штрихтан шкаланың басына немесе соңына
дейінгі қашықтықтың рұқсат етілген ауытқулары,
мм
Бөлу бағасы, мм
0,5 және 0,5 және 0,5 және 0,5 және
1
1
1
1
Жекелеген
сантиметрлік
бөліністер
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
ұзындықтарының номиналды мәндерінен ауытқу,
мм
Сол сияқты, миллиметрлік бөліністер, мм
+0,05
+0,05
+0,05
+0,05

Штангенциркуль 0,5 мм бөлу бағасы бар өлшеу шкаласы (кесте)
түсірілген бүгілмейтін металл сызғыштан (штангадан) тұрады (4.2 кесте).
Сызғыштың алдыңғы жағында екі өлшеу ернеуі орналасқан; сызғыштың
бойында екі өлшеу ернеуімен жабдықталған металл жақтау қозғалады (сурет.
4.16, 4.17).
4.2.- кесте. Штангенциркуль және штанген тереңдік өлшегіштер
ШЦ-I,
ШЦТ-1

Параметр
Нониус бойынша
нониус), мм
Өлшеу шегі, мм

есептеу

мәні

(бір

0.1

0...125

ШЦ-II

ШЦ-III

0,05
0,1
0-180
0-200

0,1

0-250

0-315, 0-400, 0-500
250-630, 250-800
320-1000, 500-1250
500-1600, 800-2000

Жақтаудың тағы бір өлшеу шкаласы –нониус бар, оның бөлу бағасы
0,02 мм. Раманың қарнақтағы қозғалысын арнайы бұранданың көмегімен
тоқтатуға болады. Қарнақтағы негізгі шкала бойынша көрсеткіштер
миллиметрге дейінгі дәлдікпен есептеледі, нониус бойынша көрсеткіштер
миллиметрдің оннан бір бөлігіне дейін нақтыланады.
Өлшеулердің дәлірек көрсеткіштерін миллиметрдің жүзден біріне
дейінгі дәлдікпен микрометр бере алады (сурет4.18).
Микрометрлердің негізгі параметрлері 4.3-кестеде келтірілген.
Микрометрдің негізгі бөлігі өте дәл бұрандалы бұрама, оны
микрометриялық бұранда деп атайды. Бұтақ сабағында бойлық сызық
сызылған, оның үстінде және астында екі шкала орналасқан: біреуі
миллиметрді, екіншісі олардың жартысын көрсетеді.
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Сур. 4.16-ШЦ - II Штангенциркуль нониус бойынша 0,05 мм есептеу дəлдігімен: 1штанга; 2-микрометриялық бұранда; 3-сомын; 4 - нониус; 5 жəне 6-төменгі
ысқыштар; 7 жəне 8 - жоғарғы ысқыштар; 9 жəне 11-тоқтатқыш бұрандалар;
10-рамка; 12-қамыт

Сур. 4.17-ШЦ-III Штангенциркуль нониус бойынша 0,10 мм есептеу дəлдігімен: 1штанга; 2-рамка; 3 –рамка қысқышы; 4-нониус; 5 жəне 6 - төменгі ернеулер; 7
жəне 8-жоғарғы ернеулер

Барабан сабағының айналасында айналатын конустық бөлігінде
миллиметрдің жүзден бір бөлігін санауға қызмет ететін 50 бөлім (nonius)
қолданылады.
Өлшемді санау алдымен бұтақтағы шкала бойынша, содан кейін
конустық барабандағы нониус бойымен алынады. Өлшенген бөліктегі
бұранданың шамадан тыс қысымы өлшеудің дәл болмауына әкелуі мүмкін
болғандықтан, қысымды реттеу үшін микрометрде ротор бар. Ол күшін
нормадан артық ұлғайтқан кезде бұрама тән шертумен бұралатын бұрамамен
қосылған. Құлыптау бұрандасы алынған мөлшерді бекітеді.
Бөлшектердің бұрыштарын өлшеу үшін бұрыш өлшегіш (сурет. 4.19,
в). Бұл өлшеу шкаласы бар жартылай диск, онда сызғыш пен оған нониус
салынған жылжымалы сектор бекітілген. Жылжымалы секторды жартылай
дискіге құлыптау бұрандасымен бекітуге болады. Секторға шаршы және
алынбалы сызғыш бекітілген.
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МР-100 мм-ге дейінгі сыртқы өлшемдерді
өлшеу үшін

МРИ-2000 мм дейінгі өлшемдерді өлшеуге
арналған есептеу құрылғысымен

МРЗ-тіс өлшегіштер
1-қапсырма;
2-жылжымалы өкше;
3-микрометриялық бұранда;
4-стопор;
5-сабақ;
6-барабан;
7-санау құрылғысы;
8-жылу оқшаулағыш төсем

Сур. 4.18-рычагты микрометрлер

4.3-кесте Иінтіректі микрометрлердің негізгі параметрлері, мм
Түрі
микрометр

MP
МРЗ

МРИ

Өлшеу
шектері
0...25
25...50
50...75
75...100
0...20
20...45
100...125
125...150
150…200
200…250
250...300
300...400
400...500

Бөлу
бағасы

Микрометр
Көрсеткіштер
барабанының
диапазоны,
бөліну
кем емес
бағасы

Микрометриялық
бұранданы
жылжыту

0,002

±0,14

0,01

25

0,002

±0,14

0,01

20
25

0,002

±0,1

0,01

25

Нониусы бар бұрыш өлшегіштер бұрыштарды өлшеу үшін
қолданылады және екі түрлі болады:
Un-0-ден 180° - қа дейінгі сыртқы бұрыштарды және 40-тан 180° - қа дейінгі
ішкі бұрыштарды өлшеу үшін (сурет. 4.19, а) нониус бойынша есептеу
шамасымен 2 'және 5';
УМ - тек 0-ден 180° - қа дейінгі сыртқы бұрыштарды (сурет.4.19, б) 2', 5', 15'
нониус бойынша есептеу шамасымен өлшеге арналған, бұрыш өлшегіштер
негізінің шкаласын бөлу бағасы 1 °болуы тиіс.
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Бөліктің бұрышын өлшеу үшін оны бұрыш өлшегіштің алынбалы
сызғышына бір жағымен бекіту керек, ал жылжымалы сызғышты бөліктің
беттері мен екі сызықтың жақтары арасында біркелкі алшақтық пайда
болатындай етіп жылжыту керек. Содан кейін нониусы бар секторды
тойтармалы бұрамамен бекіту және көрсеткішті алдымен негізгі шкала, содан
кейін нониус бойынша алу керек.

УН бұрыш өлшегіші: 1-негіз; 2-нониус; Бұрыш өлгешіш: 1-сектор; 2-стопор; 33-стопор; 4-сектор: 5-негіз сызғышы;
нониус; 4-негіз; 5-ұстағыш; 66-Алмалы сызғыш; 7-шаршы; 8жылжымалы сызғыш; 7-ось; 8-шаршы;
тұтқыш
9 - алмалы-салмалы сызғыш
Сур. 4.19-Бұрыш өлшегіштер

Қуысбұрғы 0,01 мм дәлдікпен саңылаулардың шамасын анықтау үшін
қолданылатын бір нүктеге бекітілген жұқа тілімшелер жинағы болып
табылады. Олардың әрқайсысының белгілі қалыңдығы болады. Олар
ұзындығы 100 және 200 мм, ені 10 мм және қалыңдығы 0.02...1 мм, дәлдік
сыныптары 1 және 2, жиынтықтар №1,2, 3, 4 – ұзындығы 100 мм зондтарға
арналған.
Ұзындығы 200 мм зондтар бөлек
тақталармен
шығарылады.
Пластиналардан
белгілі бір қалыңдықтағы зондтарды жинау
арқылы саңылаудың мөлшерін өлшеуге болады.
Бұл өлшеу кезінде жиналған зондтың жұқа
металл тақталарын абайлап ұстау керек, себебі
олар аз күшпен оңай бұзылады. Сонымен қатар,
тақталар саңылауға тығыз және бүкіл ұзындыққа
енуі керек, бұл өлшеу дәлдігін қамтамасыз етеді.
Белгілеу
құралдары
мен
Сур. 4.20-Щуп
құрылғылары.Суреттер дайындаманың белгіленген бетіне сызықтар
(суреттер) салу үшін қолданылады. Кернерлер ойықтарды қолдану үшін
қолданылады. Белгілеу (слесарлық) циркульдер шеңберлер мен доғаларды
белгілеу, дайындама белгілеу кезінде шеңберлер мен сегменттерді бөліктерге
бөлу және басқа геометриялық құрылымдар үшін қолданылады.
Сызғыштар (сурет. 4.21, а) - белгілеу үшін қолданылатын қарапайым
және кең таралған құралдар. Тікелей дөңгелек сызық-бұл диаметрі 5-6 мм
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және ұзындығы 200 мм-ге дейінгі болат шыбық, оның бір ұшы шамамен
10°бұрышпен қайралған. Түзу сызықтарды, бұрыштарды, шеңберлерді бөлу,
слесарлық істе перпендикулярларды салу үшін таңбалау шеңберлері
қолданылады (сурет. 4.21, б).
Дайындамалардың тік беттеріндегі таңбалау сызықтары ауыр салмақты
рамамен қолдануға ыңғайлы (сурет. 4.21, в).
Кернер-орталық іздегіш (сурет. 4.21, г) цилиндрлік бөліктің, мысалы,
біліктің ұшындағы орталықты табу үшін ғана қолданыла алады. Ол бөліктің
соңына орнатылып, тік позицияны алатындай етіп туралануы керек.
Кернердің басын балғамен ұрғаннан кейін сіз біліктің ортасынан белгі ала
аласыз.

б)

а)

Сур. 4.21-Белгілеу
құралдары: Асызғыштар; бциркульдер; вштангенрейсмус; гкернер-орталық іздегіш

в)

г)

Таңбалау дәл жасалуы және өшірілмеуі үшін олар жақсы қайралған,
жарамды таңбалау құралын пайдаланады. Сондықтан, мезгіл-мезгіл
сиқыршылар, компастар мен кернерлер өткірленеді, олар көбінесе түтіккен
болады.
Сызғыш көзшеге қайрау бұрышын анықтай отырып, қайралады: оны
тегістеу дөңгелегінің бетіне біршама бұрышпен орналастыру және, 12-15 мм
ұзындыққа қайрау керек. Кернердің ұшы 60-70° бұрышпен қайралады,
бұрышты транспортирмен өлшеу немесе шаблонмен салыстыру арқылы
бақылау керек. Циркульдің ұшын қайрау үшін оларды біріктіріп, екі ұшы да
бір нүктеге сәйкес келетіндей төрт жағынан 15-20 мм квадратпен қайрау
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керек,. Циркульдің ұшын түпкілікті түзету оларды қайрау қайрағына кезеккезек қайрау арқылы жүргізілуі керек.
4.3 Жалпы слесарлық жұмыстарға арналған құралдар мен
саймандар және мен жабдықтарды қолдану ережесі
Металл бөлшектерді аралау және тазалау. Жұмыс кезінде егеудің
тұтқасы оң қолдың алақанының ортасына, ал сол қолдың саусақтары егеудің
шүмегінен 20-30 мм қашықтықта орналасуы керек (саусақтары сәл бүгілсе
ыңғайлырақ болады, бірақ егеудің жұмыс жазықтығына дейін салбыратпау
керек) (сурет. 4.22).

Сур. 4.22-Слесарьдің (а) дұрыс орналасуы жəне дөрекі (б) жəне таза (В) аралау
кезінде оның қолының жағдайы

Егеудің қозғалысы өңделген бет үстіге қатысты қатаң көлденең (жұмыс
соққысы – ілгері, өзінен, бос жүру – артқа, өзіне); қозғалыс қарқыныминутына 40-тан 60-қа дейін болуы керек.
Төмендегідей құралға қысым түсіру күшін бөле отырып, екі қолмен
қозғалту керек:
- жұмыс жүрісінің басталуы - сол қолмен негізгі қысым, оң жағы егеуді
тек көлденең қалыпта ұстайды;
- жұмыс жүрісінің ортасы - екі қолмен түсірілетін қысым күші бірдей;
- жұмыс жүрісінің соңы - сол қол егеуді көлденең қалыпта ұстайды, ал
негізгі жүктеме оң қолға түседі;
- бос жүріс - егеу араланатын бетінен алынбайды, ал басу күші аз
болады.
Егер жұмыс кезінде егеу сырғып кетсе, онда оны болат щеткамен
кертіктің бойымен тазалау керек.
Қисық сызықты беттерді аралау. Қисық сызықты беттер дөңес және
ойық болып бөлінеді. Мұндай беттерді өңдеу әдетте салыстырмалы түрде
үлкен металл қабатын (әдіпті) алып тастауға байланысты.
Дөңес қисық сызықты беттер алдымен белгіленеді, содан кейін артық
металды қол арамен немесе кескішпен алынып тасталады, содан кейін тегіс
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егеумен кесіледі: негізгі әдіп № 0 егеуімен алынып, 0,8–1 мм белгілеу
сызықізіне дейін қалдырылады; содан кейін № 4 немесе № 5 егеумен қалған
әдіп сызықізіне дейін алынып тасталады.
Жұмыс кезінде егеуге қысым күші іс жүзінде өзгермейді, ал өңделетін
бөлшекке қатысты оның қалыбының өзгеруі – теңдестіру – (егер бөлшек
қысқышқа көлденең қалыпта бекітілген болса) әтекеншекке ұқсайды (сурет.
4.23):
- жұмыс жүрісінің басында егеудің шүмегі төменге бағытталған, ал
тұтқасы көтеріңкі;
- жұмыс жүрісінің ортасында егеу көлденең орналасқан;
- жұмыс жүрісінің соңында егеудің шүмегі көтеріңкі, ал тұтқасы төмен
болуы керек.
Егер бөлшек қысқышқа тігінен бекітілген болса, онда егеудің
қозғалысы басқаша болады:
- жұмыс жүрісінің басында егеудің шүмегі сәл жоғары және солға
бағытталған;
- жұмыс жүрісінің соңында егеу тікелей ілгері қарайды.

Сур. 4.23 - Дөңес қисық сызықты беттерді аралау тəсілдері

Аралау кезінде бөлшек мерзімді қысқыштардан босатылып, оның
осьіне қатысты кішкене бұрышқа бұрылады (айналымның шамамен 1/5
бөлігі). Жұмыс сапасы шаблон арқылы тексеріледі.
Ойық қисық сызықты беттерін өңдеу дайындамадағы бөлшек контурын
белгілеуден басталады.
Артық металдың көп бөлігін кескішпен, қол арамен (жақтаусыз қолара
қолданылады) немесе бір уақытта бұрғылау және аралаумен алып тастауға
болады, содан кейін жарты шеңберлі немесе дөңгелек егеумен белгіленген
сызықізге дейін әдіпті кесіп тастауға болады (4.24 сурет).

Сур. 4.24 - Ойық қисық сызық беттерді өңдеу тəсілдері

182

Егеуді таңдаған кезде, оның көлденең қимасының радиусы араланатын
беттің радиусынан сәл аз болуы керек екенін атап өткен жөн. Жұмыс кезінде
егеу қозғалысының екі түрі біріктіріледі: түзу сызықты (өзінен – өзіне) және
айналмалы. Жұмыс сапасы шаблон түсіру арқылы бақыланады.
Саңылауды
қолмен
орналастыру.
Саңылауларды
қолмен
орналастыру кезіндегі әрекеттер тізбегі келесідей:
- верстакта саңылауы бар дайындаманы орнату немесе жұмыс істеу
ыңғайлы болатындай қысқыштарға бекіту;
- өлшемі бойынша жайылманы таңдау, оның жұмыс бөлігін минералды
маймен майлау және оны қиғаштанусыз саңылауға орнату;
- бұрауыш сағасының квадратына кигізіп, жұлқусыз баяу күш салып
сағат тілімен жайылманы бұрау керек. Жайылманы кері бағытта айналдыруға
тыйым салынады! Бұл саңылау қабырғаларының бетіе сыдыруы мүмкін;
- жоңқаны алып тастау үшін және минералды маймен қайта майлау
үшін жайылманы саңылаудан мерзімді түрде шығару керек;
- жайылма операциясын келесі жағдайда аяқтау қажет: цилиндрлік
саңылауларды өңдеу кезінде - жайылманың жұмыс бөлігінің 3/4 бөлігі
қарама-қарсы жағынан саңылаудан шыққан кезде; конустық саңылауларды конустық калибрдің шекті сызықіздерінің орналасуы бойынша өңдеу кезінде;
– егер өңделгетін саңылаудың тереңдігі үлкен болса немесе қолжетімсіз
жерде болса, онда сағаның шаршысына ұзартқышты, ал оған бұрауышты
кигізу керек (4.25 сурет).
Егер
саңылауларды
өңдеу
механикалық әдіспен жүзеге асырылса бұрғылау машинасында, онда толық
өңдеу дәйекті түрде жүзеге асырылады бұрғылау,
санау,
орналастырудайындаманы бір орнату үшін.
Дайындаманы орнату: бұрғылаубұрғылауды
зенкермен
ауыстырузенкермен ауыстыру – кеңейту. Бұл
ретте кескіш құралды ауыстырумен бір
Сур. 4.25-Өрістету тəсілдері:
мезгілде станоктың шпинделінің айналу
а-сыпыруды жəне жағаны орнату; жылдамдығын
қайта
баптау
да
Б-ұзартқышы бар сканерлеу
жүргізіледі: қайта бағалау үшін ол 60100 айн/мин, өрістету үшін – 50 айн/мин аспауы тиіс.
Жолақты болатты ию. Жолақты болат темір ұсталарында бүгілуге
ыңғайлы.
Мұны істеу үшін дайындаманы оған жағылған иілу орны бар жағы
бекітілген ернеуға қарайтын етіп орнату керек. Сызықіз ернеудің үстінен
шамамен 0,5 мм шығуы керек. Соққыны да қозғалмайтын қысқыш ернеуінің
бағытында да қолдану керек (сурет. 4.26).
Жолақты немесе профильді металдың қалың табақтарымен жұмыс
жасау кезінде, сондай-ақ металды аралау емес, кертпесін немесе оймакілтекті
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ғана кесу қажет болған кезде, қайшыны қол арамен (металлға арналған
арамен) алмастыруға болады. Алайда осы құралмен жұмыс жасамас бұрын,
оны алдымен дұрыс баптау керек.

Сур. 4.26-Жолақтарды ию жолдары: А-ию тəртібі; б-өткір бұрышты ию; вқапсырма жасау; г-қамыт жасау

Біріншіден,
металл
түріне
байланысты пышақ үшін кенеп таңдаңыз.
Екіншіден, кенеп шұңқырдың жақтауына
дұрыс тартылады; кернеу дәрежесі
кенептің бүйірін басу арқылы тексеріледі:
егер ол бүгілмесе, онда кернеу жеткілікті.
Аяқпен жұмыс жасау кезінде қолдың ең
ыңғайлы жағдайы келесідей: тұтқаның
ұшы оң қолдың алақанының ортасына, ал
сол қолдың саусақтары жылжымалы
бастың тарту бұрандасын ұстайды (сурет.
4.27).
Сур. 4.27-Жұмыс кезінде
Шұңқырлы
қозғалыстар
тегіс,
аяқтың орналасуы
серпіліссіз жасалуы керек; қозғалыс
жиілігі минутына 30-60 екі рет (өзінен – өзіне); бұл жағдайда кенеп
ұзындығының кем дегенде 2/3 бөлігі жұмыс істеуі керек. Шұңқырдың
пышағы дайындаманың осьіне қатаң перпендикуляр болуы керек.
Бұранданы кесу техникасы. Ішкі бұранданы кесу кезінде
бұрғыланған саңылау үңгілегішпен өңделуі керек. Егер бұранда үшін
бұранданың ішкі диаметріне дәл сәйкес келетін саңылауды бұрғыласа, кесу
кезінде қысылатын материал таңбалаушының тістеріне қысым түсіреді,
сондықтан жоғары үйкеліс нәтижесінде қатты қызады және металл
бөлшектері оларға жабысып, бұранданың жіптері үзілген болады. Тым үлкен
диаметрлі саңылауды бұрғылау кезінде бұранда толық болмайды.
Бұранда үшін саңылау дайындап, бұраушыты таңдағаннан кейін,
дайындама қысқышқа бекітіліп, таңбалаушы оның саңылауына тігінен
енгізіледі.
Бұрауышты сол қолыңызбен таңбалаушыға басып, таңбалаушы
бірнеше жіппен металға соғылғанға дейін және орнықты қалыпқа орнағанға
дейін оң қолмен оң жаққа бұрылады, содан соң бұрауыштың тұтқасын екі
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қолмен алып, әр жарты айналым сайын әр қолға беріп айналдырылады
(сурет4.28).
Жұмысты жеңілдету үшін таңбалауышы бар бұрауыш тек сағат тілінің
бағытында ғана бұралмайды, бір-екі айналым оңға және жарты айналым
солға және т.б. бұралады. Таңбалаушының осындай қайтымды ілгерілемелі
қозғалысы арқасында жоңқа сынады, қысқа (ұсақталған) болады, ал кесу
процесі айтарлықтай жеңілдейді.
Кесуді аяқтағаннан кейін, бұрауышты кері бағытта бұрап,
таңбалаушыны саңылаудан бұрап алынады да, тесіледі.

Сур. 4.28-Бұранданы кесу: а-таңбалаушымен, б-бұранда кескішпен

Бұранданы таңбалаушымен кесу ережелері:
1. Терең саңылауларда, жұмсақ және тұтқыр металдарда (мыс,
алюминий, баббиттер және т.б.) бұрандаларды кесу кезінде таңбалаушыны
мерзімді саңылаудан бұрап, жырашықтарды жоңқадан тазарту керек.
2. Бұранда таңбалаушының толық жиынтығымен кесілуі керек.
Бұранданы өңдеусіз бірден орташа таңбалаушымен, содан кейін тазалап кесу
жұмысты жылдамдатпайды, керісінше күрделендіреді; бұл жағдайда бұранда
сапасыз болып шығады, ал таңбалаушы сынуы мүмкін. Ортаңғы және таза
таңбалаушы бұрауышсыз саңылауға салынады және таңбалаушы бұрандадан
дұрыс өткеннен кейін бұрауыш салынып, бұранда кесу жалғастырылады.
3. Бұрандаға арналған тұйық саңылау таңбалаушының жұмыс бөлігі
кесілген бөліктің шегінен сәл шығатындай есеппен кесілген бөліктің
ұзындығынан біршама үлкен тереңдікпен жасалуы керек. Егер мұндай артық
жер болмаса, бұранда толық болмайды.
4. Кесу барысында таңбалаушының қиғаштанбауын мұқият бақылау
керек; ол үшін әрбір 2-3 кесілген жіп сайын бұрыштық көмегімен
таңбалаушының бұйымның жоғарғы жазықтығына қатысты қалыбын тексеру
керек. Ұсақ және тұйық саңылауларда бұранданы әсіресе мұқият кесу керек.
5. Бұранданың сапасы мен құралдың тұрақтылығына майлаусалқындатқыш сұйықтықтың дұрыс таңдауы әсер етеді.
Сыртқы бұранданы кесу. Сыртқы бұранда үшін өзектің диаметрін
таңдағанда, ішкі бұранда үшін саңылауларды таңдау кезіндегіге ұқсас
түсінікті басшылыққа алу керек. Егер өзектің диаметрі кесілген бұранданың
сыртқы диаметрінен біршама кем болса, бұранданың жақсы сапасын алуға
болады. Егер өзектің диаметрі талап етілгеннен әлдеқайда кем болса, онда
бұранда толық болмайды; егер өзектің диаметрі үлкен болса, онда бұранда
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кескіш өзекке бұраулмайды және өзектің ұшы бүлінеді немесе шамадан
жүктелу салдарынан бұранда кескіштің тістері кесу кезінде сынуы мүмкін.
Дайындаманың диаметрі жіптің сыртқы диаметрінен 0,3-0,4 мм кем болуы
керек.
Бұранданы бұранда кескішпен қолмен кесу кезінде өзек ернеулер
деңгейінен жоғары шығатын ұшы кесілген бөліктің ұзындығынан 20-25 мм
артық болатындай етіп бекітіледі. Ойылуды қамтамасыз ету үшін өзектің
жоғарғы ұшынан камера алынып тасталады. Содан кейін өзекке тұтқаға
бекітілген бұранда кескіш қолданылады және бұранда кескіш шамамен 1-2
жіпке ойылатындай етіп тұтқасы кішкене қысыммен айналдырылады.
Осыдан кейін өзектің кесілген бөлігі маймен майланады және тұтқасы
таңбалаушымен кескен кездегіндей, яғни бір-екі рет оңға және жартылай
солға бұрылған кездегідей екі тұтқаға біркелкі айналдырылады (сурет. 4.28,
б).
Бұранда
кесуді
механикаландыру.
Бұранда
кесуді
механикаландырудың әртүрлі әдістері бар: қолмен жұмыс істейтін жетегі бар
құрылғыларды қолдану, олардың қатарына қолмен басқарылатын электр
бұрғыларымен жіптерді кесу жатады.
Бұранда кесетін машиналар бұранда кесу өнімділігін 8-10 есе
арттырады. Өздігінен жабылатын бұрандалы бастиектер әртүрлі
материалдардағы дәлдіктің 1-ші және 2-ші кластарының бұранда алуды
қамтамасыз етеді.
4.4 Бөлшектерді шаблон бойынша және кесуге мен бұрғылауға
белгілеу
Белгілеу - бұл күрделі және жауапты жұмыс, сызбаларды, таңбалау
және өлшеу құралдарын жақсы білуді қажет ететін слесарлық жұмыстың өте
маңызды кезеңі. Егер бөлік дұрыс белгіленбесе, ол слесарь жинайтын
конструкцияда өз орнына тұрмайды.
Белгілеу кезінде бөлік қандай дәлдікпен өңделетінін білу керек, себебі
өңделген бөліктің дәлдігі таңбалау дәлдігінің дәрежесіне байланысты
болады. Таңбалаудың дәлдігі төмен және 0,25-0,5 мм аралығында
болатындығын ескеру қажет. Егер бөлікті дәлірек жасау керек болса, бұл
жағдайда әдіптің салыстырмалы көп бөлігі алынатын, бөлікті өңдеудің алдын
ала операцияларына ғана арналған. Бөлшектер қажетті мөлшерге жеткізу
дейін нақты құралдармен өлшеу кезінде келесі операцияларда жүзеге
асырылады.
Таңбалау сызықтары металға жақсы жағылуы және өңдеу кезінде
өшірілмеуі үшін алдымен өңделетін бетті бояу керек. Ол үшін мыстың күкірт
қышқылды түзуі қолданылады: бет үстінде пайда болатын мыстың жұқа
қабатында сызықіз айқын көрінеді.
Дайындаманы белгілеуден бұрын оның негізін, яғни барлық қажетті
өлшемдер есептелетін бетті анықтау керек. Негіз-бұл конструкцияның басқа
бөліктеріне қатысты бөліктің орнын анықтайтын бет. Бөліктің өлшемдерін
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симметрия осьінен есептеу ыңғайлы, мұндай жағдайларда ол негіз ретінде
қабылданады.
Жазықтықтағы таңбалау белгілі бір ретпен жүзеге асырылады: алдымен
көлденең сызықтарды, содан кейін тік және көлбеу сызықтарды түсіру керек.
Соңында шеңбері, доғасы және түйіндесуі белгіленеді – бұл түзу
сызықтардың орналасу дәлдігін бақылауға мүмкіндік береді: түйіндесулер
біқалыпты болуы керек, ал доғалар түзу сызықтарды дәл жабуы керек.
Сызық сызу кезінде сызғышты сызғышқа немесе бұрышқа үнемі басып
тұру керек және оның көлбеу бұрышын өзгертпеу керек, әйтпесе ол
сызғышқа параллель болмайды. Сызғыш сызғыштан бүйірге қарай қисайған
болуы керек. Сызықты өзіңізге қарай бағытта сызу керек. Сызықты екі рет
сызуға болмайды: бірінші рет сызылған сызықты екінші рет сызу мүмкін
емес – нәтижесінде қос сызық болады.
Перпендикуляр сызықтарды жүргізу үшін болат бұрыштық
қолданылады, оның қысқа жағына 90° бұрышпен кішкентай металл тарақ
дәнекерленген. Мұндай бұрыштық қос тавр деп аталады. Оны белгілеу
тақтасының бүйіріне қойып, перпендикуляр сызықтарды барынша дәлдікпен
жүргізуге болады (сурет. 4.29).

Сур. 4.29 - Дайындамаларды белгілеу тəсілдері: а-пластинасы бар слесарлық
бұрыштық жəне оның көмегімен сызықіз салу; б-белгілеу сызықіздерін керндеу

Бұл плитаның бүйір беттері өңделіп, көлденең бетке түзу бұрышпен
тексерілген жағдайда ғана жасалады.
Бірінші болып негізгі сызықтар белгіленеді, бөліктің негізгі беті
таңдалады, әдетте бұл бөліктің негізгі осьтері бар және оған осьтері мен
жазықтықтардың ең көп саны байланған бөлшек.
Негізгі бетті таңдау кезінде басшылыққа алынатын маңызды ережелер:
– егер дайындаманың бірнеше тегіс беті өңделген болса, олардың негізгісі
ретінде ауданы бойынша үлкенірек бет үсті таңдалады;
- егер дайындаманың сыртқы және ішкі беттері болса және олардың
ешқайсысы өңделмесе, сыртқы беті негізгі ретінде қабылданады;
– егер бөлшектің бүкіл бетін өңдеу қажет болмаса, онда өңделмейтін бет үсті
негізгі болуы керек;
– егер бөлшектің цилиндр пішіні болса, цилиндр осьіне параллель бет үсті
негізгі болып таңдалады;
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- егер бөлшекте саңылаулар болса, негізгі ретінде саңылау осьіне параллель
бет алынады.
Таңбалау операциясын жеңілдету үшін бөлшек таңбалау тақтасына
оның барлық беттері плитаның бетіне перпендикуляр немесе оған параллель
болатындай етіп орнатылады. Ол үшін әртүрлі металл заттарды тығыздағыштар, призмалар, жолақтар, текшелер, сыналар және т. б.
қолданыңыз.
Алдымен дайындаманың барлық төрт жағынан көлденең сызықіздер
түсіру керек (кейбір жағдайларда екі қарама-қарсы жағынан жеткілікті),
содан кейін тік сызықіздер, доғалар, шеңберлер, түйіндесулер, көлбеу
сызықтар түсіріледі. Сызықіздер түсірілгеннен кейін керндер жасау керек.
Керн - бұл металл бетіндегі кішкене конустық ойық, ол кернердің
көмегімен жасалады. Керндеу кезінде ядроны саңылаудың ортасына дәл қою
керек және кернерді балғамен соғу кезінле оның өткір ұшын қажетті белгіден
жылжытпау керек. Бұған қолжеткізу үшін керн алдымен өзінен ауытқып,
оның өткірі орталық белгіге түскені анық көрінетіндей қойылады, содан
кейін оны бет үстіге перпендикуляр күйге тез аударып, кернердің бастиегін
балғамен соғу керек. Керндер барлық таңбалау сызықіздеріне бүкіл
ұзындығы бойынша ұзын сызықіздерде 25-30 мм қашықтықта және қысқа
сызықіздерде 10-15 мм қашықтықта қолданылады. Таңбалардың қисық
сызықты учаскелерінде (түйісулерде, дөңгеленулерде және т.б.) керндер одан
да жиі – бір-бірінен 5-10 мм қашықтықта орнатылады. Белгілеудің қисық
сызықты учаскелерінде (түйіндесуде, дөңгелектеуде және т.б.) керн бірбірінен 10-15 мм қашықтықта түсіріледі. Кішкентай шеңбер төрт өзара
перпендикуляр нүктелерде кернделеді. Үлкен шеңберлер 6-8 жерде
кернделеді. Барлық қиылысу мен түйіндесу нүктелері міндетті түрде
кернделеді.
Жазықтық таңбалау дайындаманың тек бір жазықтығында орындалады
(сурет. 4.30, а). Кеңістіктік таңбалау бірнеше қиылысатын жазықтықта
орындалады (сурет. 4.30, б). Жұмыс әдісіне сәйкес таңбалау: таңбалау
құралының көмегімен, шаблон бойынша, бұйым бойынша, үлгі бойынша,
орын бойынша орындалады. Таңбалау процесін жеделдету үшін қалыңдығы
1-4 мм жұқа табақты материалда болашақ бөліктің контуры белгіленеді,
содан кейін осы табақтан шаблон жасалады.
Шаблон бойынша белгілеу кезінде ол белгіленген дайындамаға
салынады, контуры сызғышпен дөңгелектеніп, таңбалардың кернделеді.
Бұйым бойынша таңбалау бұйым табақты материалдан дайындалған
кезде, шаблонды дайындау орынсыз болғанда қолданылады. Шаблонның
орнына дайын өнім дайындамаға салынып, оған болашақ бөліктің контуры
сызылады.
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Сур. 4.30. Белгілеу үлгілері: а-кілт дайындамасының жазықтығын
таңбалау;
б-біліктің кілтекті жырашығының кеңістіктік белгілеуі

Үлгі бойынша белгілеу әдетте бөлшектің сызбасы болмаған жағдайда
қолданылады.
Орын бойынша белгілеу құрастыру кезінде бөлшектерді қиыстыру
кезінде жүргізіледі.
4.5 Шаблондар дайындау. Шаблон түрлері
Дайындау кезінде бөлшектер, тораптар мен агрегаттардың өзара
алмастырылуын қамтамасыз ететін және әртүрлі конфигурациялы
бөлшектерді бақылау үшін қатты пішін және өлшем түсірілетін табақтар
шаблондар деп аталады. Әдетте шаблон шаблонды дайындау кезінде,
сондай-ақ жұмыста шаблонның тозу дәрежесін тексеру кезінде бақылау
шарасы болып табылатын контршаблонмен қатар жасалады.
Шаблонның негізгі сипаттамалары: контур, координаталық және
құрылымдық осьтер, орнату сызықтары, саңылаулар және шаблонға
қолданылатын техникалық ақпарат. Осы зауытта конструкцияларды шығару
бағдарламасына қарамастан, барлық шаблондар жұмыс жиынтығы деп
аталатын бір ғана данада жасалады. Бұл бөлшектердің конструкциясын
өзгерту кезінде және бұрын шығарылған шаблондарға тиісті өзгерістер енгізу
кезінде қателіктерге жол бермейді.
Шаблон дайындау кезінде (сурет.
4.31) осы реттілікті сақтау керек.
1. Болат табағынан жасалған екі
дайындама белгіленіп, кесіледі, олардың
өлшемдері сызбаға сәйкес келеді, әрі қарай
өңдеуге арналған әдіп әр жағына 1-2 мм
құрайды. Нақты жұмыстарды орындау
Сур. 4.31-Шаблонның радиусты кезінде таңбалау сызықіздері айқын
ойығын аралау əдісі: 1көрінетін
және
өшпейтін,
тегістеу
контршаблон; 2-шаблон
зімпарамен тегістелген бет үстіге таңба
түсіріледі.
2. Жарты шеңберлі немесе дөңгелек профильді егеу дөңгелектеу
радиусі жарты шеңберлі ойық радиусінен кем болатындай таңдалады.
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3. Екі дайындамада тұрпайы кертігі бар жалпақ егеумен, содан кейін
сызғыш және бұрыштықпен жеке кертікпен кең жазықтық және жіңішке
жағы 1 араланады (сурет. 4.32 және 4.33, а). Кең жазықтықты аралау үшін
дайындама ағаш кесегіне бекітіледі. Әр пластинаның кең өңделген
жазықтығы мен жіңішке қыры негіз ретінде алынады.
4. Екі дайындамаған сызба бойынша керндеумен біртіндеп сызықіз
түсіре отырып, шаблон мен контршаблон белгіленеді.
5. Бұрыштың жақтарын жоғары сапалы өңдеу үшін контршаблонның
дайындамасына O1 және O2 орталық нүктелерінен диаметрі 1-2 мм
саңылаулар бұрғыланады (сурет. 4.33, б).
6. Артық металл а қосалқы сызықіздері бойынша кесіледі (4.32,б және
4.33, б-сурет).

Сур. 4.32-Шаблонды өңдеу реттілігі

Осы операцияларды орындағаннан кейін алдымен шаблон, содан кейін
контршаблон өңделеді.

Сур. 4.33-Контршаблонды өңдеу реттілігі

Шаблон төмендегідей одан әрі өңделеді.
1. 4.33, в (қырлары б) суретте көрсетілгендей жалпақ немесе шаршы
егеумен артық металды алынып тасталады.
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2. 3 жағы 1 жағына параллель, 2 және 4 жақтары бір - біріне параллель,
1 жағына перпендикуляр араланады (сурет. 4.32, г).
3. Одан әрі өңдеуге 0,5 мм әдіппен
жарты шеңберлі ойық алдын-ала араланады
(сурет. 4.32, д). Аралау бөлшектің ойық бет
үсті бойынша егеуді осьінің шеңберінен
бұру арқылы және сол уақытта бір жағына
Сур. 4.34-Аралау кезінде
ығыстырып, егеудің қайтымды ілгерілемелі
шаблонды қысқыштарға
қозғалыспен жүзеге асырылады (сурет.
орнату реті
4.34).
4. Ойық сызықізге 0,1 мм-ге жетпей, егеумен араланады.
5. Қылауықты қолдана отырып, жарты шеңберлі ойықты келтіре
отырып бір өлшемге аралау (сурет. 4.32, е) аяқталады.
Қиыстырып келтіру процесі тексерумен кезектеседі:
а) бүкіл өңделетін бет біркелкі бөлінген бояу дақтарымен жабылғанға
дейін бояу бойынша қорытынды білікшемен;
б) өңделген беттің бұрыштық бойынша негізгі жазықтыққа
перпендикулярлығы;
в) а өлшемін шегергенде 1 және 3 жиектері арасындағы шаблон енін
штангенциркульмен өлшеу арқылы радиус ойығы центрінің қалыбы
(сурет.4.32, е).
Шаблонды қиыстырып келтіру аяқталғаннан кейін бұрыштың
өткірлігін кетірмей ойықтың өткір қырынан егеумен қылау, ал 1-3
қырларынан кішкене жүздер алынып тасталады.
Контршаблонды өңдеу:
1. Егеумен дөңес бет үсті
және сызықізге 0,5 мм жетпей оған
жақын
контршаблонның
жазықтығы араланады (4.33, г
суретті қараңыз.). Аралау кезінде
егеуді
көлденеңінен
ілгері
Сур.4.35-Егеулеу кезінде қысқыштарда
жылжытып қана қоймай, сонымен
контршаблонды орнату реттілігі
қатар біркелкі металл қабатын
алып тастау үшін оны сәл оңға қарай қозғау керек. Аралау реттілігі
қыспақтағы дайындаманың орнын ауыстырумен үйлеседі (сурет. 4.35).
2. Сол техниканы қайталанадыз, бет үсті жеке егеумен егеледі, одан әрі
өңдеуге 0,1 мм әдіп қалдырылады (суретті қараңыз. 4.33, д) және төмендегі
тексеріледі:
а) дайын шаблон бойынша өңделетін беттің пішіні;
б) өңделетін беттің базаға перпендикулярлығы (кең жазықтық).
3. Контршаблонды дайын шаблон бойынша қиюластырылады, бұл
ретте:
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а) контршаблон шаблонға базалық кең беттер бір жазықтықта
болатындай етіп орнатылады; әдетте олар әйнектің жалпақ бөлігіне
орналастырылады;
б) контршаблонның бетінде саңылау үшін қылауықпен өңделетін
қажетті қалыпты алуға кедергі келтіретін жерлер анықталады;
в) шаблон бойынша тексеру контршаблон шаблонға кіргенге дейін
және қиюластырылған жақтары арасында біркелкі жіңішке саңылау болғанға
дейін аралаумен және қылауын алумен кезектеседі.
4. Шаблон мен контршаблонның дайындалуы барлық сыртқы беттерді
түпкілікті өңдеумен аяқталады.
Саңылауларды бұрғылауға арналған шаблондар бөлшектердің қажетті
көлемін тез арада жасауға көмектеседі, ең бастысы- мүмкіндігінше дәл жасау
керек. Олар пластиктен, металдан, ағаштан, болаттан, қалыңдығы 1-3 мм
дюралюминийден жасалған. Кез-келген тығыз материалды фанера, МДФ
немесе тіпті акрилді пайдалануға болады. Бір рет қолданылатын шаблондар
(белгіленетін, токарлық, профильді) және дәл дайындауды қажет етпейтін
шаблондар құрамында 0,6—0,8% көміртегі болатын қыздырылмаған
болаттан жасалады. Дәлдігі жоғары және жиі қолданылатын шаблондар
термиялық өңделеді, содан кейін тегістеледі және жетілдіріледі. Ұсақ
табақты бөлшектер тез жасау үшін (1 м2-ден артық емес) картон, рубероид,
фанера, толь бейімделеді. Бұл жағдайда материал соңғы бөлшекке
байланысты болады.
Бұйымды дайындау үшін шаблонды жасау картоннан қағаз шаблоннан
басталады. Шаблонды ақ қағазға белгілеу кезінде барлық дәлсіздіктер
көрінеді, суреттегі пішінді кез-келген жағдайда түзетуге болады. Шаблонды
қалыптастыру картонды оргалитке жабыстырудан басталады, кептіруден
кейін, қисық сызықтарды өңдеуге арналған жеткілікті жіңішке жүзі бар
таспалы арамен немесе қолмен арамен оргалит шаблонның контуры
бойынша кесіледі.
Шаблон түрлері. Мақсатына байланысты шаблондар үш негізгі топқа
бөлінеді:
1) негізгі шаблондар технологиялық байланыстыруды дайындау және
өндірістік шаблондарды бақылау үшін қолданылады. Бұл шаблондар
контурлар мен техникалық ақпараттың бастапқы көздері болып табылады
және зауыттың өндірістік цехтарына берілмейді;
2) өндірістік шаблондар дайындау және құрастыру жабдықтарын,
сондай-ақ конструкция бөлшектерін дайындау және бақылау үшін
қолданылады. Бұл үлгілер зауыттың өндірістік цехтарында сақталады;
3) эталондық (бақылау) шаблондары ерекше жағдайларда, мысалы,
күрделі конфигурациялы саңылауларды бұрғылау үшін контурды кесу
шаблоны мен кондукторды дайындау кезінде қолданылады. Бұл жағдайда
шаблондардың эталондық жиынтығы бөлшектерді дайындаушы зауытқа
жіберіледі

192

Негізгі және өндірістік шаблондардың номенклатурасы өзгермейді
және өнімді өндірудің техникалық шарттарына және кәсіпорынның
жабдықтармен жабдықталуына байланысты өзгеруі мүмкін. Эталондық
шаблондар үшін тұрақты номенклатура жоқ және талаптарға байланысты
олар кез-келген шаблон бола алады.
Шаблон табағы материалға түсіріледі және оған барлық саңылаулар
белгіленеді және контур кесіледі. Егер болат табағы немесе тығыздығы
бойынша ұқсас материал болса, бөлшектердегі контурлық сызықтар 20-30 см
қашықтықта 2-3 мм ойықтарды қағып, керн арқылы сызылады. Сондай-ақ,
барлық модельдердің қасиеттерін біріктіретін және кез-келген өніммен
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін шаблондардың біріктірілген нұсқалары бар.
Нақты шаблонды жасау кезінде алдымен контршаблон жасалады, оған
сәйкес шаблонның күрделі бөліктері өңделеді, пішінді фрезалар қайралады
және мөртаңбаны дайындаудың соңында қолданылған шаблондар
тексеріледі. Тік фрезерлік білдекте таңбалау бойынша жұмыс жасау кезінде
шаблон бойынша таңбалау, ал контршаблон бойынша фрезерлеу
орындалады.
4.6 Қол құралдары мен саймандарды қолдана отырып, дөңгелек,
жолақты және бұрышты болаттан жасалған дайындамаларды кесу,
шабу, түзету
Металды кесу. Металл бөлігін дайындамадан бөлу операциясын шабу
арқылы жасау мүмкін болмаған немесе орынсыз болған жағдайда, кесу
арқылы жасалады.
Бұл операция үшін құралды таңдау өңделетін металдың түріне
байланысты болады. Қалыңдығы 0,5 мм-ге дейін металл табағын (1 мм-ге
дейінгі жез және алюминий табағы) қол қайшысымен кесуге болады. Бұл
жағдайда қайшының жүзін ұзындығының төрттен үш бөлігіне ашу керек, ал
металл табағын қайшының кесу жиектерінің жазықтығына перпендикуляр
орналастыру керек. Қайшының тұтқаларын қысқанда, жүзі соңына дейін
біріктірмейді, себебі бұл кесудің соңында металдың жыртылуына әкеледі.
Дөңгелек дайындамалар үшін металды сағат тіліне қарсы бағытта кесу
ұсынылады, ол үшін дайындаманы сағат тілімен бұру керек.
Егер кесілген табақтың қалыңдығы біршама үлкен болса (0,7-1,5 мм),
онда сол қол қайшысын қолдануға болады, бірақ тұтқалардың бірін қысып,
ал екіншісін қолмен үстінен басу керек (сурет. 4.36).

а)

б)

в)

Сур. 4.36 – Металл табағын қайшымен кесу тəсілі: а-қолмен (қысқыштардың
көмегімен); б-күшпен; в-иінтіректі
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Қалыңдығы 0,7 мм-ден асатын металды қарапайым қол қайшыларымен
кесуге болмайды. Мұндай жағдайларда қуат қайшыларын қолдану керек.
Пластмасса ұшымен жабдықталмаған тұтқа қысқыштарға бекітіледі, ал
жұмыс тұтқасы қолмен ұсталады. Тұтқаны қолдану арқылы кесу күші
әдеттегі қол қайшыларымен салыстырғанда шамамен 2 есе артады.
Тұтқалы қайшылардың көмегімен қалыңдығы 4 мм-ге дейін табақ
болат, сондай-ақ жез және алюминий 6 мм-ге дейін кесіледі. Тұтқалы
қайшылармен жұмыс жасамас бұрын, олардың негізі слесарлық жұмыс
үстелінің үстеліне бекітіледі. Металл қайшының бір жүзі бекітілген тұтқаны
(иінтіректі) төменге қозғалту кезінде кесіледі.
Металды шабу. Шабу төсте немесе массивті металл плитада
жүргізіледі. Шабуға арналған неғұрлым ұсақ бөлшектер қысқыштарда
қысылады. Ол өңдеу дәлдігі қажет болмаған кезде дайындаманы тегістеу
үшін қолданылады.
Кескішпен және балғамен жұмыс істеу кезінде жұмыс мақсатына
байланысты соққылардың үш түрі қолданылады:
- қол буынымен соғу металдың жұқа қабатын, біршама тегіссіздікті
алып тастау үшін, сондай-ақ жұқа болат табағын шабу қажет болған
жағдайда қолданылады. Қарқыны минутына 50-60 соққы; бұл ретте тек қол
буыны қозғалады;
- шынтақ соққысы қол буынының соққысына қарағанда күштірек.
Соққы қарқыны сәл баяу – минутына 40-50 соққы. Шынтақ соққысы
жырашықтар мен кертпені шабу үшін, сондай-ақ қалыңдығы орташа металл
қабатын алу үшін қолданылады;
- иық соққысы ең күшті. Соққы қарқыны одан да баяу болуы керекминутына 30-40 соққы. Мұндай соққылар үлкен беттерді өңдеу үшін, қалың
металды кесу үшін, сондай-ақ қашаудың бір өтуімен үлкен әдіпті алып тастау
қажет болған жағдайда қолданылады.
Слесарьдың шабу сапасы құралды ұстауына байланысты. Балғаның
тұтқасындағы саусақтар оның ұшынан 15-30 мм қашықтықта орналасуы
керек, ал бұр ретте бас бармақты сұқ саусаққа қойылу керек. Қашауды
бастиегінен 20-30 мм қашықтықта ұстау керек, саусақтарды мықтап қыспау
керек. Балғаның үстіңгі бөлігіне диаметрі 50 мм және қалыңдығы шамамен
10 мм резеңке шайба кигізілсе, оның қашау бастиегінен шығып кету
ықтималдығы төмендейді.
Слесарлық жұмыстың осы түрін орындау кезінде өңделетін
дайындамаға қатысты қашаудың дұрыс орнатылуын сақтау маңызды (сурет
4.37):
- кесу ернеулерінің жазықтығы бойымен бағытталған кезде кескіш осьі
мен ернеулер жазықтығының арасындағы бұрыш шамамен 45°болуы керек;
- кесу ернеулерінің жазықтығына перпендикуляр болған кезде
кескіштің дайындамаға қатысты көлбеу бұрышы 30-35° болуы керек: егер
көлбеу бұрышы үлкен болса, онда кескіш металлға терең еніп, өңделетін
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беттің едәуір кедір-бұдырлығын тудырады; бұрыштың аз мөлшері бар болса,
кескіш оны кесудің орнына металл бетіне сырғып кетеді.

Сур. 4.37-Дайындаманы қысқыштарда кесу кезіндегі қашаудың қалыбы

Дайындаманы қысқыштарға салып, таңбалау сызықіздері ернеулер
деңгейінде болуын және қиғаштанбауын қамтамасыз ету керек. Металлдың
барлық кесілген бөлігі (жоңқалар) ернеулер деңгейінен жоғары орналасуы
керек.
Металды кең тегіс бетке кесу қажет болған жағдайда, таңбалау қаупі 510 мм ернеулер жазықтығынан жоғары болатындай етіп дайындаманы
орналастырыңыз. Бұл ретте кесуді крейцмейсельдің көмегімен ені 8-10 мм
ойықтарды кесуден бастайды (суретті қараңыз. 4.9), бір өту үшін қалыңдығы
0,5-тен 1 мм-ге дейін жоңқаны алып тастаңыз.
Ойықтар олардың арасында кескіштің кесу жиегінің ұзындығының 4/5
ені болатын Бос орындар қалатындай етіп орналастырылады. Ойықтарды
кескеннен кейін олардың арасындағы аралықтар кескіштің көмегімен
кесіледі. Жоңқалардың қалыңдығы 1,5-тен 2 мм-ге дейін болуы керек.
Тұтқыр металдарды (жұмсақ болат, мыс, жез) кесу кезінде кескіштің кесу
жиегі сабын эмульсиясымен немесе машина майымен майланады.
Металды түзету. Дайындаманың пішінінің бұрмалануын толқындығын, деформациясын, майысуын, қисықтығын, қатпарлануын және
т. б. жою қажет болған жағдайда түзету қолданылады. Металды суық және
қыздырылған күйінде түзетуге болады. Қыздырылған металл оңай түзетіледі.
Өңдеу үшін жұмсақ материалдан– қорғасын, мыс, ағаш немесе
резеңкеден жасалған балға қажет. Металды төртбұрышты соққышы бар
балғамен түзетуге болмайды: ол бет үстінде жапырылу түрінде із қалдырады.
Балғаның соққышы дөңгелек және жылтыратылған болуы керек.
Дайындаманың қисықтығын тексеру үшін түзетілгеннен кейін жазық
болуы қажет бетімен тегіс плитаға орнатылады. Плита мен дайындаманың
арасындағы алшақтық жойылуы қажет қисықтық дәрежесін көрсетеді. Қисық
жерлерді бормен белгілеу керек, осылайша көзге көрінетін қисықтыққа
бағытталғаннан гөрі балғамен соғу жеңілірек.
Жазықтықта майысқан қисық сызықты металды түзету - бұл
қарапайым операция. Майысқан дайындаманы төспен екі жанасу нүктесі
болатындай етіп орналастыру керек. Балғамен немесе зілбалғамен ең дөңес
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жерлерден соғу керек және дөңестігінің азаю шамасына қарай соққыны
азайту керек. Дайындаманың тек бір жағынан соқпау керек - металл кері
бағытта бүгілуі мүмкін. Сондықтан дайындаманы мезгіл-мезгіл аудару керек.
Дәл сол себепті бір жерде қатарынан бірнеше соққы жасамау керек.
Дөңгелек металды түзету. Бұл жұмыс түрі негізінен жолақты металды
өңдеуге ұқсас. Ол үшін бормен біркелкі емес жерлерді белгілеу керек және
дайындаманы дөңес жағын жоғары қаратып орналастыру керек, иілу
шеттерінен дөңес бөліктің ортасына қарай соғу керек.
Спираль бойынша бұралған металды түзету бұрау әдісімен
жүргізіледі. Қисықтықты түзету үшін бұралған металдың бір ұшы слесарлық
үстелдегі үлкен қысқыштарға, екіншісі – қол қысқыштарымен қысылады.
Металды көзбен бақылауға болатын деңгейге дейін бұрап, қисықтығын
саңылау пайда болмауына бақылай отырып, бұрау әдісімен тегіс тексерілген
плитада түзетуді жалғастыру керек. Металл табағын түзетудің күрделілігі
ақаулардың түріне– табақ жиегінің толқындығы немесе дөңестігі немесе
табақтың ортасында майысуы немесе бір уақытта орын алған екі жағдайға
(сурет. 4.38) байланысты.
Бүктемені өңдеу кезінде табақтың шетінен бастап соққыларға дейін
соққы беру керек (сурет. 4.38, а, б).

Сур. 4.38-Метал табағын түзету амалдары: Атабақтың деформацияланған ортасында; б–
табақтың деформацияланған жиектерінде; в–ағаш
үтіктегішті пайдалана отырып; г-металл
үтіктегішті пайдалана отырып.

Егер табақтың бірнеше дөңес жері болса, алдымен барлық дөңесті бір
дөңеске қосу керек. Ол үшін олардың арасындағы бос орындарға балғамен
соққы беріңіз. Дөңестер арасындағы металл созылып, олар бір дөңеске
біріктіріледі. Содан кейін сіз әдеттегідей өңдеуді жалғастыруыңыз керек.
Егер табақтың ортасы тегіс болса және шеттері толқындармен бұрмаланса,
онда өңдеу кезіндегі соққылардың реттілігі керісінше болуы керек: оларды
ортасынан бастап иілген жиектерге қарай жылжыту керек (сурет. 4.38, б).
Табақтың ортасындағы металл созылған кезде оның шеттеріндегі толқындар
жоғалады.
Шыңдалған металды түзету (тегістеу) үшін шыңдалған металдан
жасалған соққышпен немесе дөңгелек жіңішке жағы бар балға қажет.
Шыңдалған металл кері әдіспен түзетіледі: дайындаманың дөңес емес, ойық
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учаскесінен соғу керек: ол ойық жағындағы металл созылғандықтан түзеле
бастайды (сурет. 4.39).

Сур. 4.39– Шыңдалған металды
түзету (түзету): а-жолақтарды;
б, в-бұрыштамаларды

Тегістеуді тегіс плитада емес, дөңес беті бар, дайындаманы жоғары
және төмен жылжытатын тегістеуіште жасау ыңғайлы.
4.7 Ұсақ бөлшектердің саңылауларын белгі бойынша бұрғылау,
бұрғылап кеңейту және жаю
Бұрғылау дегеніміз – бұрғылау процесінде бір уақытта бұрғыланатын
саңылаудың осьі бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалысы бар
арнайы кескіш құрал-бұрғыны қолдана отырып, өнімде немесе материалда
дөңгелек саңылау жасау. Бұрғылау, ең алдымен, құрастыру кезінде қосылған
бөліктердегі саңылауларды орындау кезінде қолданылады.
Бұрғылау білдегінде жұмыс істеу кезінде бұрғы айналмалы және
ілгерілемелі қозғалысты орындайды; бұл ретте өңделетін бөлік қозғалмайды.
Бөлшектерді токарлық білдекте, автоматты немесе револьверлік білдекте
бөлшек айналған кезде жүзеге асырылады, ал құрал тек ілгерілемелі
қозғалысты орындайды.
Дәлдіктің қажетті деңгейіне байланысты өңдеудің келесі түрлері
қолданылады: бұрғылау, бұрғылап кеңейту, үңгілеу, жаю, қайрау, ұңғылау,
центрлеу.
Бұрғылау машиналарында келесі операцияларды орындауға болады:
бұрғылау, бұрын бұрғыланған саңылаудың үлкен диаметріне бұрғылап
кеңейту, үңгілеу, жаю, жиектеу, шенжоңғылау, үңгілеу, бұранда кесу.
Бұрғылау жұмыстарын орындау үшін конустық немесе цилиндрлік
сағасы бар бұрғылар, конустық ауыспалы төлкелер, бұрғыны қағуға арналған
сыналар, екі және үш жақтық бұрғыны өздігінен центрлейтін патрондар,
бұрғыны патрондарға бекітуге арналған тұтқалар, тез қысатын патрондар,
бұрғыны автоматты түрде ажырататын серіппелі патрондар, машиналық
қысқаштар, қораптар, призмалар, қармауыштар, бұрыштамалар, қол
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қысқыштары, көлбеу үстелдер, сондай– ақ әртүрлі құрылғылар, қол және
механикалық бұрғылау білдектері және дрель пайдаланылады..
Қолмен және механикалық жетегі бар бұрғылау білдектер болады. Қол
жетегі бар қолмен бұрғылау білдектеріне мыналар жатады: қолбұрғы, дрель,
бұрғылайтын зырылдауық және қолмен бұрғылау верстак білдектер.
Механикалық жетегі бар қолмен бұрғылау білдектеріне электрлік және
пневматикалық дрель жатады, бұл арнайы сағаны пайдалану кезінде қол
жетімсіз жерлерде саңылауларды бұрғылауға мүмкіндік береді.
Механикалық жетегі бар бұрғылау білдектеріне тік бұрғылау, радиалды
бұрғылау, көлденең бұрғылау және арнайы бұрғылау білдектері жатады. Тік
бұрғылау машиналарында көп айналдырықты бастиектерді қолдануға
арналған құрылғылар болуы мүмкін. Арнайы бұрғылау білдектері
агрегаттық, көп позициялы және көп айналдырықты болуы мүмкін.
Бұрғы - бұл цилиндрлік саңылаулар жасайтын кескіш құрал (сурет.
4.40).
Бұрғының кесу бөлігінің конструкциясына сәйкес, олар терең
бұрғылауға, центрлеуге және арнайы бұрғылауға арналған, қалақты, тік
жырашықтары бар, бұрандалы жырашықтары бар спиральды болып бөлінеді.
Серiппелi бұрғылар олардың орындалуына байланысты бұралған,
жоңғыланған, құйылған (үлкен диаметрлер үшін), металл карбидінің
қорытпаларынан жасалған тілімшелері бар және дәнекерленген болып
бөлінеді.
Серiппелiбұрғы дәлдігі бойынша жоғары талаптар қойылатын, одан әрі
жаюмен, қайраумен немесе созумен өңдеуге арналған саңылауларды,
орналастыру, бұранданы кесуге арналған саңылауларды орындайды (кесте.
4.4).
Серiппелiбұрғы сағадан және жұмыс бөлігінен тұрады, ол бағыттаушы
және кесетін бөліктерге бөлінеді. Бағыттаушы бөлік пен сағаның арасында
қылта орналасқан.
Қалақты бұрғылар (сурет. 4.40, б) әдетте У10А немесе У12А
көміртекті аспаптық болаттан жасалады. Осы бұрғыларда келесі элементтер
болады: 116° бұрышымен екі жақты кесу бөлігі, 90-120° бұрышымен бір
жақты кесу бөлігі, 100-110° бұрышымен бағыттаушы бөлік, конустық жұмыс
бөлігі, қылта және саға.
Екі жақты кесу бөлігі бұрғыны екі бағытта бұраған кезде жұмыс
қозғалысын қамтамасыз етеді. Бір жақты кесу бөлігі бұрғылаудың тек бір
бағытта жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
4.4 – кесте. Саңылау өңдеу дәлдігі
Дәлдік
класы
5 сынып
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Өңдеу дәлдігі
Рұқсат
бірліктерінің
саны
100-250
100

Квалитет
12-13
11

Саңылау жасау әдісі
Кондукторларсыз бұрғылау

4.4 кестенің жалғасы

2 және 2А
сынып

7-10

5-6

1А сыныбы

4 сынып

40-64

11

3 және 3а
сыныптары

10-25

6-8

Диаметрі 12 мм-ге дейін-бұрғылау және бір
немесе екі рет орналастыру.
Диаметрі 12 мм жоғары-бұрғылау, үңгілеу
және бір немесе екі рет өрістету; бұрғылау
және созу; бұрғылау, үңгілеу және ажарлау;
бұрғылау, үңгілеу және жаю
Бұрғылау, қайта өңдеу және аяқтау
операциялары, алмазды илектеу және жұқа
бұрғылау
Диаметрі 30 мм дейін-кндуктор бойынша
бұрғылау, бұрғылау және қайта санау.
Диаметрі 30 мм жоғары-бұрғылау және қайта
санау; кесу арқылы бұрғылау және бұрғылау
Болат үшін (диаметрі 20 мм дейін) және
шойын үшін (диаметрі 25 мм дейін) –бұрғылау
және орналастыру. Болат үшін (диаметрі 20 мм
–ден жоғары) және шойын үшін (диаметрі 25
мм-ден жоғары) бұрғылау, зенкерлеу және
ажарлау; бұрғылау және созу

Сур. 4.40 – Бұрғылар: а-спиральды; б-қалақты

Ұзартылған бағыттаушы бөлігі бар қалақты бұрғылар жақсы бағытты
және дәл саңылау мөлшерін қамтамасыз етеді, бағыттаушы бөлік
тегістелгенге дейін бірдей диаметрді алуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл
бұрғылардың өнімдігі аз.
Саға - бұл цилиндрлік немесе конус тәрізді бұрғының бөлігі (ағаш
бұрғыларында төрт қырлы конустық саға бар), ол бұрғыны Морзе конусымен
конустық өтпелі төлкелерде, ал цилиндр тәрізді – екі немесе үш
жұдырықшалы бұрғылау патронында бекіту үшін қолданылады.
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Бұрғының бағыттаушы бөлігі – бұл қылта мен кесу бөлігінің арасында
орналасқан бөлік. Ол бұрғыны саңылау осьі бойымен бағыттау үшін
қолданылады. Бағыттаушы бөліктің жоңқаларды және бұрғын өзегін бұрауға
арналған бұрандалы жырашықтары бар. Бұрғының бағыттаушы бөлігінің
сыртқы бұрандалы бетінде лента бар.
Серiппелiбұрғының кесу бөлігі үшінші қырмен қосылған – көлденең
жалғастырғышпен қосылған екі кескіш қырдан бұрады.
Таспа - бұрандалы ойықтың бойындағы жіңішке белдеу, білікке қарай
тегіс жүгіреді. Таспаның мақсаты-құралдың материалға енуі кезінде пайда
болатын саңылау қабырғасына бұрғылау үйкелісінің бір бөлігін өзіне
қабылдау. Бұрғылау диаметрі таспалар арасындағы қашықтық бойынша
өлшенеді.
Бұрғының бұрандалы жырашығының көлбеу бұрышының мәні
өңделетін материалдың түріне байланысты (кесте. 4.5).
4.5-кесте. Бұрғының жоғарғы жағында ұсынылған бұрыштар
Өңделетін материал
Болат, шойын, қатты қола
Жез, жұмсақ қола
Алюминий, дюралюминий, баббит, электрон
Қызыл мыс
Эбонит, целлулоид
Мәрмәр және басқа да нәзік материалдар

Жоғарғы бұрыш, бұршақ
116-118
130
140
125
85-90
80

Кесу жиегімен металды кесу процесі бұрғының айналуы және оның
осьтік берілісі әсерінен оны металға кесу арқылы жүзеге асырылады. Кесу
жиегінің бұрышының мөлшері бұрандалы сызықтың көлбеу бұрышымен
және бұрғылаудың артқы бұрышымен анықталады. Қажетті беру күші мен
кесу күші шамасы кесудің алдыңғы және артқы кесу бұрыштарының
шамасымен және көлденең жиектің шамасымен анықталады. Бұрғылау
кезінде қажетті беру күшін көлденең жиекті (ұстатқышты) қайрау және осы
материал үшін оңтайлы кесу бұрышын таңдау арқылы азайтуға болады.
Егер бұрғы нашар бұрғыласа, оны қайрау керек. Бұрғыны дұрыс қайрау
қажетті бұрыштарды алуға мүмкіндік береді, бұрғының қызмет ету мерзімін
ұзартады, жұмсалатын күшті азайтады, сонымен қатар дұрыс саңылау
жасауға мүмкіндік береді.
Бұрғылаудан бұрын материалды (бұрғылау орындарын белгілеу және
таңбалау), құрал мен бұрғылау білдегін тиісті түрде дайындау керек.
Бұрғылау білдегінің үстеліне немесе басқа құрылғыға бөлшектің орнатылуын
бекітіп, тексергеннен кейін, сондай-ақ бұрғыны білдектің айналдырығына
бекіткеннен кейін олар нұсқауларға сәйкес бұрғылауға кіріседі.
Бұрғылау барысында әртүрлі ақаулар болуы мүмкін: бұрғының
бұзылуы, кесу жиектерінің бояуы, бұрғының саңылау осьінен ауытқуы және
т. б.
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Бұрғылау кезінде салқындату және қолданылатын салқындатқыш
сұйықтықтар маңызды рөл атқарады. Майлау-салқындату сұйықтығы (МСС)
үш негізгі функцияны орындайды: кесу құралы, бұрғы, металл бөлігі мен
жоңқаның арасындағы үйкелісті азайтуға арналған майлағыш, кесу
аймағында пайда болатын жылуды қарқынды түрде шығаратын
салқындатқыш болып табылады және жоңқаларды осы аймақтан шығаруды
жеңілдетеді.
МСС металды кесудің барлық түрлерінде қолданылады. Жақсы МСС
құралды, құрылғыны және бөлшектерді коррозияға ұшыратпайды, адамның
терісіне зиянды әсер етпейді, жағымсыз иісі жоқ және жылуды жақсы
кетіреді.
4.6 кесте әр түрлі материалдардағы саңылауларды орналастыруда
қолданылатын МСС құрамдары келтірілген.
4.6.-кесте. Әр түрлі
қолданылатын МСС

материалдардағы

Өңделетін материал
Болат
Қатты шойын
Мыс және оның негізіндегі
қорытпалар
Алюминий

Майлау-салқындату сұйықтығының құрамы
Э-2 немесе ЭТ-2 эмульсиясының 5% ерітіндісі
Керосин, АВК-2 немесе Л3МСС1а
Э-2 немесе ЭТ-2 эмульсиясының 5% ерітіндісі,
"индустриялық" май»
Э-2 немесе ЭТ-2 эмульсиясының 5% ерітіндісі, керосин
50%; "индустриялық" май (50%) және керосин (50%)
керосин; "индустриялық" май (50%) және керосин (50%)
Салқындату жоқ

Дюралюминий
Жұмсақ шойын

саңылауларды

орналастыруда

Металлда немесе бөлшекте диаметрі 30 мм-ден асатын саңылаулар алу
үшін екі рет бұрғылау керек.
Бірінші операция диаметрі 10-12 мм
бұрғымен,
екіншісі–қажетті
диаметрлі
бұрғымен (бұрғылап кеңейту) орындалады.
Екі бұрғылап кеңейтумен бұрғылау немесе
бұрғылау, бұрғылап кеңейту және үңгілеу
кезінде кесу күші мен операцияны орындау
уақыты айтарлықтай төмендейді.
Центрлік бұрғылау - біліктердің жиекті
беттерінде орталық саңылауларды орындау
үшін
қолданылатын
құрал.
Центрлеу
Сур. 4.41-Центрлік
бұрғыларының екі түрі бар: сақтандырғыш
бұрғылар: а-сақтандырғыш конусы жоқ қарапайым центрлік саңылауларға
конуссыз қарапайым;
арналған және сақтандырғыш конусы бар
б-сақтандыру конусымен
центрлік саңылауларға арналған (сурет. 4.41).
Кәдімгі центрлік бұрғылаудың қалыпқа келтірілген бұрышы-60°, ал
сақтандырғыш конусы бар бұрғылар – 60 және 120°. Үлкен және ауыр
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біліктерде жиегінен орталық тереңдету үш операцияда орындалады:
бұрғылау, 60° - қа үңгілеу және 120° - қа сақтандырғыш конусын үңгілеу.
Үңгілеу - бұл бұрын бұрғыланған саңылаудың диаметрін ұлғайту
немесе қосымша беттерді құру. Бұл операция үшін кескіш бөлігі цилиндрлік,
конустық, бүйірлі немесе пішінді бет үсті бар үңгілегіштер (сурет. 4.42)
қолданылады. Үңгілеудің мақсаты - саңылауларда тойтармалардың,
бұрандалардың немесе бұрандардың бастиектері үшін орнату орнын жасау
немесе жиекті беттерді тегістеу.

Сур.4.42 – Үңгілегіштер: а – тесіп өтетін немесе терең саңылауларды үңгілеуге
арналған цилиндрлік; б – жүзін түсіруге жəне конустық ойықтарды
қалыптастыруға арналған конустық; в – толқынның шеткі беттерін үңгілеуге
арналған шеткілік (шеткілеу); г-пішінді беттерді үңгілеуге арналған пішіндік

Үңгілегіштер тұтас цилиндрлік, конустық, пішінді, дәнекерленген
сағасы бар дәнекерленген, тегіс саптамалы, құрама саптамалы болуы мүмкін.
Шағын диаметрлі үңгілегіштер әдетте тұтас, ал үлкен диаметрлі
дәнекерленген
немесе
саптамалы
болып
жасалады.
Конустық
үңгілеуіштердің 60, 75, 90 және 120°бұрыштары бар.
Жайылма - бұл дәлдігі жоғары және аздап тегіс емес саңылау алу
мақсатында саңылауларды түпкілікті өңдеу үшін қолданылатын көп қырлы
кескіш құрал.
Жайылмалар өңделмеген және таза болып бөлінеді.
Жайылманың келесі түрлері болады: пайдалану әдісі бойынша –
қолмен және машинамен басқарылатын, пішіні бойынша – цилиндрлік
немесе конустық жұмыс бөлігімен, өңдеу дәлдігі бойынша – өңделмеген
және таза, конструкциясы бойынша – цилиндрлік сағасы, конустық (Морзе
конусы) сағасы және саптамалы болады. Саптамалы жайылмалар тұтас,
кіріктірілген пышақты және өзгермелі болуы мүмкін. Қолмен басқарылатын
жайылмалар тұтас және жазылатын болуы мүмкін. Жайылмалардың
қарапайым және бұрандалы тістері болуы мүмкін. 4.43 суретте қолмен
басқарылатын жайылмалар ұсынылған.
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Сур. 4.43–Жайылмалар:а-конустық өңделмеген; б-конустық аралық; в - конустық
таза; г–тік тістері бар цилиндрлік; д - цилиндрлік реттелетін; е-цилиндрлік
жазылмалы

Жайылма тістерінің саны оның диаметрі мен мақсатына байланысты
болады. Түзу тістері бар қолмен және машинамен жұмыс жасайтын тістердің
саны көбінесе жұп болады (мысалы, 8, 10, 12, 14). Спиральды тістері бар
жайылмалардың сол және оң жақ кесу бөліктері бар.
Жазыламалы және реттелетін жайылмалар жөндеу жұмыстарында
әртүрлі рұқсат етілген саңылауларды орналастыру үшін, сондай-ақ аяқталған
саңылауды барынша азайту үшін қолданылады.
Жайылманың келесі элементтері бар: жұмыс бөлігі, қылта және білік
(конустық немесе цилиндрлік). Қолмен басқарылатын үш қалақты
жайылманың сағасы тұрақты немесе реттелетін ұстағыштарда бекітіледі.
Жайылманың кесу жиектерінің қадамы біркелкі емес: саңылаудың
сапасын жақсарту және оның қырлы болуына жол бермеу үшін тістер шеңбер
бойымен бір-бірінен әртүрлі қашықтықта орналасқан.
Жайылма сызбаға сәйкес қажетті саңылаудың соңғы мөлшерін береді.
Жайылмаға арналған саңылаудың диаметрі жайылмаға арналған шекті
шамадан кем болуы керек (кесте. 4.7).
4.7 - кесте. Бұрғыдан, кескіштен немесе үңгілегіштен кейін жаюға арналған
диаметрге арналған әдіп, мм
Әдіп
Өңделмеген және таза орналастыру үшін ортақ
Оның ішінде жаюға:
өңделмеген
таза

10нан
20-ға
дейін
0,20

Саңылау диаметрі, мм
20304080-ден
дан
дан
тан
100-ге
30-ға 40-қа 80-ге
дейін
дейін дейін дейін
0,25
0,30
0,35
0,40

0,16
0,04

0,20
0,05

0,24
0,06

0,27
0,08

0,30
0,10

Тескіш (сурет. 4.44) - қалыңдығы 4 мм-ден аспайтын табақ немесе
жолақты металл немесе металл емес материалдардағы саңылауларды тесу
үшін қолданылатын слесарлық құрал.
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Тескіштің жұмыс бөлігі дөңгелек, тікбұрышты, шаршы, сопақ немесе
басқа пішінді болуы мүмкін.
Теріге және қаңылтырға арналған тескіштің
жұмыс бөлігінде тұйық саңылау бар, ол тескіштің
төменгі бөлігінің қабырғасынан өтетін бойлық
бүйірлік саңылауға қосылады. Осы саңылау арқылы
қалдықтар шығарылады.
Саңылаудың тесілуі саңылау аймағында бет
Сур. 4..44-Тескіш:
үстіде біраз зақымға рұқсат етілетін және
а-тұтас металл табақ саңылаудың тазалығы мен дәлдігі болмайтын кезде
үшін;
орындалады.
б-тері мен
Кондуктор бойынша, шаблон бойынша,
пластмассаларға
белгілеу бойынша саңылауларды бұрғылау
арналған қуыс
Еңбек өнімділігін және бұрғылау саңылауларынің
дәлдігін арттыру үшін арнайы құрылғылар-өткізгіштер қолданылады.
Өткізгіштерді пайдалану орталықтарды бұрау арқылы саңылауларды
белгілеу қажеттілігін жояды, бұрғылауға дайындық кезінде бөлшектерді
орнату және тексеру уақытын едәуір қысқартады. Бұрғылау дәлдігі
бұрғылаудың бағытымен кондуктор корпусына бекітілген қатайтылған
гильзалар арқылы қамтамасыз етіледі.
Кондуктор бойынша жұмысқа дайындық және бұрғылау мынадай
тәртіппен жүргізіледі. Щетка станоктың үстелі мен өткізгіштің жазықтығын
жоңқалар мен кірден тазартады және қажетті диаметрлі бұрғылауды таңдап,
машинаның шпинделіне орнатады.
Кондуктор станоктың үстеліне кондуктордың тірек негізі үстелдің
жазықтығына мықтап сәйкес келетіндей етіп орнатылады және машинаны
бұрғылаудың белгілі бір тереңдігіне орнатады. Кесудің ең тиімді режимі
таңдалады және білдек белгілі бір айналу жылдамдығына реттеледі.
Кондукторды сол қолыңызбен ұстап, бағыттаушы жең арқылы бұрғы
бөлікке жеткізіледі (сурет. 4.45, б) және саңылауды бұрғылау басталады.
Терең бұрғылау кезінде бұрғылау ойықтарынан жоңқаларды алып тастау
үшін бұрғыны мезгіл-мезгіл саңылаудан алып тұру керек.

Сур. 4.45-Кондуктор бойынша саңылауларды бұрғылау: а-бөлшектерді бекіту; бжұмысты қабылдау; 1-корпус; 2-керу; 3-плашкұстағыш корпусын дайындау;
4-тексеру.
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Егер бірдей бөліктердің кішкене
бөлігінде бірнеше саңылау бұрғылау қажет
болса,
өткізгіштің
орнына
шаблон
қолданылады (сурет. 4.46). Үлгіні қолдану
еңбек өнімділігі мен дәлдігін жақсартады.
Шаблон бойынша бұрғылау үшін ол бөлікке
қойылады, белгілі бір қалыпта тіркеледі және
қысқыштармен бекітіледі.
Бұрғылаудың келесі тәртібі болады.
Шаблон арқылы дайындамаға (бөлікке) бір
саңылау бұрғыланып, бақылау түйреуішімен
Сур. 4.46-Үлгі бойынша
бекітіледі. Дайындаманың екінші ұшында
саңылауларды бұрғылау
екінші саңылау бұрғыланады және бақылау
түйреуішімен бекітіледі, бұл шаблонның дайындамаға қатысты жылжу
мүмкіндігіне жол бермейді. Содан кейін әр саңылау шаблон бойынша
кезекпен бұрғыланады және бұрғылаудың дұрыстығы тексеріледі. Осыдан
кейін шаблонды дайындаудан алып тасталады, бұрғылау кезінде пайда
болған қылау егеумен алынып тасталады.
Таңбалау бойынша бұрғылау екі рет орындалады - бұрғылау
жағдайының дұрыстығын бақылау үшін шағын ойық бұрғыланатын
сынамалы (алдын ала) бұрғылау және бұрғылаудың белгіленген саңылаудың
ортасында орналасуының дұрыстығын тексергеннен кейін түпкілікті
бұрғылау.
Диаметрі 20 мм-ден асатын саңылауларды алу үшін саңылауларды кіші
диаметрлі бұрғымен алдын-ала бұрғыланады, содан кейін оны үлкен
диаметрлі бұрғымен бұрғыланады. Бұл жағдайда бұрғылау дәлдігі әлдеқайда
үлкен, ал бет үстінің тегіссіздігі бір бұрғымен бұрғылауға қарағанда төмен.
Алдын ала бұрғылауға арналған бұрғы диаметрі белгіленген саңылау
бұрғыланатын бұрғы ұстатқышының ұзындығынан үлкен болуы керек.
Бұрғылау келесі тәртіппен жүзеге асырылады. Белгіленген диаметрдің
шеңбері циркульмен сызылатын центр белгіленеді және кернделеді; бұрғы
білдектің айналдырығына орнатылады, білдек іске қосылады және бұрғы
қлыбы тексеріледі, бөлшек білдектің үстеліне қысқышқа бекітіледі,
бұрыштықтарда тақтайшалармен немесе басқа тәсілмен орнатылады және
бекітіледі. Бөлшек саңылаудың таңбаланған жоғарғы беті көлденең
болатындай етіп орнатылады, әйтпесе аздап қисайған кезде бұрғы бүйірге
"жылжып кетеді".
Білдек таңдалған айналдырықтың айналу жиілігіне, таңдалған беріліске
бапталады және қозғалтқыш қосылады. Сынақ бұрғылау әдісін
қарастырайық. Майлау-салқындату сұйықтығы өңдеу орнына жеткізіледі.
Бұрғы қолмен беру арқылы бұрғы бөлшекке жеткізіліп, саңылау
бұрғылау диаметрінің шамамен 1/4 тереңдігіне мұқият бұрғыланады. Содан
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кейін бұрғыны көтеріп, белгіленген дөңгелек сызықізіне қатысты алынған
шеңбердің орны тексеріледі.
Екі жақты кесу бөлігі бұрғы екі бағытта айналған кезде жұмыс
қозғалысын қамтамасыз етеді. Бір жақты кесу бөлігі бұрғының тек бір
бағытта жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Таңбалауға қатысты саңылаудың эксцентрлік орналасуы жағдайында
оны түзету керек. Ол үшін жартылай шеңберлі кесу жиегі бар крейцмейсель
бұрғылаудың ығысуына қарама-қарсы бағытта ойықты кесіп тастайды (сурет.
4.48), өлшеу сызғышымен және кесілген ойықтағы таңбалау компастарымен
саңылаудың ортасы белгіленеді, содан кейін саңылау бұрғыланады.

Сур. 4.48-Дұрыс бұрғыланбаған саңылауды түзету: 1-бақылау сызықізі; 2белгіленген саңылаудың контуры; 3-дұрыс бұрғыланбаған саңылау; 4крейнмейсельмен ойылған ойықтар

Соңғы бұрғылау саңылаудың дұрыс орналасуын анықтағаннан кейін
жүзеге асырылады (сурет. 4.49, а). Дәлдікті қамтамасыз ету үшін
саңылауларды бұрғылау бір қондырғыдан жасалады (сурет. 4.49, б).

Сур. 4.49-Саңылауды бұрғылау: а-белгілеу бойынша; б-саңылауды бұрғылау

Ол үшін кіші диаметрлі бұрғылау машинаның айналдырығынан
алынып, диаметрі бұрғыланған саңылаудың диаметріне сәйкес келетін
бұрғылау енгізіледі. Содан кейін қолмен беру арқылы бұрғылау ортаңғы
саңылауға біртіндеп жеткізіліп, бұрғыланады.
Призмаларда цилиндрлік бөліктерде саңылаулар бұрғылау.
Цилиндрлік бөлшектерді орнатудың ең көп таралған тәсілі-призмаларға
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бекіту. Цилиндрлік бөлшектерді дайындау және бұрғылау келесі тәртіппен
жүзеге асырылады.
1. Бұрғылау саңылауының ортасы келесідей белгіленеді. Алдымен
центріздегіш арқылы біліктің бүйір жағынан центрі анықталады. Содан кейін
кернер бойынша балғамен аздап соғып центрлік ойық жасалады.
Біліктің цилиндрлік бөлігіндегі сызықіздер екі жолмен белгіленеді:
а) роликті призмаға салыңыз және станоктың үстеліне орнатылған
өлшеуішпен белгілеңіз. Содан кейін призмадағы ролик бұрыштағы
тексерумен 90° C айналады, саңылаулардың орталықтарын белгілейді және
орайды;

Сур.4.50-Роликтегі суреттерді белгілеу: a-рейсмус: б-бұрыштық жəне
бұрыш сызғыш

б) сызғыш арқылы диаметрлі сызықіз жасалады (сурет. 4.50, б). Содан
кейін білікке бұрыш сызғыш қолданылады және сызғыш арқылы
саңылаулардың орталықтары белгіленетін сызықіз жасалады.
2. Білікшені станок үстеліне орнату және бекіту (сурет. 4.51):

Сур. 4.51-Цилиндрлік бөлшектерді бұрғылау

а) қажетті айлабұйымдарды (қысқыш тақтайшаны, сомыны бар
бұранды, призманы, кертпеші бар тіректі) дайындайды;
б) білік призмаға оның шеткі бөлігіндегі сызықіз тігінен
орналасатындай, ал бойлық сызықіз цилиндрлік бөлігінде үстіге қаратып
қойылады;
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в) бұрғы білікке келтіріледі және бөлшегі бар призма бұрғының ұшы
бөлшекте белгіленген ойықпен дәл сәйкес келетіндей орнатылады;
г) бұрыштамамен орнатудың дұрыстығын түпкілікті тексереді және
бұрғылаудың жоғарғы жағы орталық таңбамен сәйкес келетініне көз
жеткізеді.
д) бұрыштық бойынша дұрыс орнатылуы тексеріледі және бұрғының
ұшы центрлік белгімен сәйкес келуі тексеріледі.
3. Білдекті айналдырықтың айналу жиілігіне кесу және баптау режимін
таңдау тәртібі, тұйық саңылаудың берілу шамасы мен бұрғылау тереңдігі
және сапаны тексеру бұрын қарастырылған.
Бұранда саңылауларын бұрғылау және жаю. Бұрандалы
саңылауларды бұрғылау үшін бұрғы диаметрін дұрыс таңдау керек.
Бұрандалы саңылауларды орындау үшін бұрғылау диаметрін 4.8 кесте
бойынша таңдауға болады.
Саңылауларды жаю. Өңдеу тегіссіздігі төмен, пішіні мен өлшемі
бойынша аса дәл саңылау алу қажет болған жағдайда саңылауларды жаю
орындалады.Саңылауларды жаю қолмен немесе бұрғылау білдегінде арнайы
құралдармен - қашаумен жүзеге асырылады. Өңделетін саңылаудың пішіні
бойынша қашау цилиндрлік және конустық болып бөлінеді; қолдану әдісі
бойынша - қолмен және машинамен басқарылатын; бекіту әдісі бойынша сағалы және саптамалы болады.
Қашауды өңделетін бөлікке қойылатын техникалық талаптарға
байланысты таңдалады; алдымен өңделмеген және таза қол немесе
машинамен басқарылатын қашау жинағы таңдалады. Қашау диаметрі
саңылаудың өлшемі бойынша таңдалады; жаюға арналған саңылауларды
өңдеу кезінде мынадай әдіп көзделеді: өңдеусіз жаю үшін 0,1-0,15 мм; таза
жаб үшін 0,05-0,1 мм.
Әдетте саңылауларды жаю саңылауды бұрғылау аяқталғаннан кейін бір
қондырғыдан жасалады. Бұрғы айналдырықтан алынып, оның орнына
өңделмеген, содан кейін таза қашау орнатылады. Дайындаманы өңдеудің осы
әдісімен оны қайта орнату уақыты қысқарады және өңдеу дәлдігі артады.

1
1,1
1,2
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3
3,5

0,35
0,45
0,35
0,50
0,35
0,60

2,15
2,05
2,25
2,50
3,15
2,90

7
8

Қадам
бұранданы

Номиналды
диаметрі
бұранданы

Қадам
бұранданы

Номиналды
диаметрі
бұранданы
2,5

0,5
0,75
1
0,5
0,75
1

Бұрғы диаметрі

0,80
0,75
0,90
0,85
1,00
0,95

Бұрғы диаметрі

0,20
0,25
0,20
0,25
0,20
0,25

Бұрғы диаметрі

Қадам
бұранданы

Номиналды
диаметрі
бұранданы

4.8 - кесте. Метрикалық бұранданы кесуге арналған саңылауларға арналған
бұрғының диаметрі (МЕМСТ 19257 - 73), мм

6,50
6,25
6,00
7,50
7,25
7,00

1,4
1,6
1,8
2
2,2

0,2
0,3
0,2
0,35
0,2
0,35
0,25
0,4
0,2
0,45

1,20
1,10
1,40
1,25
1,60
1,45
1,75
1,60
1,25
1,75

4
4,5
5
5,5
6

0,5
0,7
0,5
0,75
0,5
0,8
0,5
0,5
0,75
1

3,50
3,30
4,00
3,75
4,50
4,20
5,00
5,50
5,25
5,00

4.8 кестенің жалғасы
9

10

1,25
0,5
0,75
1
0,5
0,75
1
1,25
1,5

6,80
8,50
8,25
8,00
9,50
9,25
9,00
8,80
8,50

Білдектің электр қозғалтқышын қосқаннан кейін жайылма қолмен беру
арқылы саңылауға келтіріледі және өңдей бастайды. Содан кейін,
айналдырықтың айналуын тоқтатпай, қашау саңылаудан шығарылады.
Кейде білдектердегі таза жаю арнайы қалқымалы патрондар немесе
қашауды бекітуге арналған топсалы түзеткіш арқылы жүргізіледі (сурет.
4.52). "Тербелмелі" жабдық алдын-ала өңделген саңылаудың осьі бойымен
өздігінен орнатуға мүмкіндік береді және білдектің дәлсіздігінің саңылаудың
орналасу дәлдігіне әсеріе жол бермейді. Жаю кезінде өңдеу орнына
жеткілікті түрде МСС берілуі керек.

Сур. 4.52-Бұрғылау білдегінде саңылауларды əрлеуге арналған топсалы мандрел

Саңылауларды электрлік бұрғылау машиналарымен бұрғылау.
Слесарлық-құрастыру ісінде жұмысшының еңбегін жеңілдету үшін әртүрлі
қолмен тасымалданатын механикаландырылған құралдар қолданылады.
Оларға электрлендірілген құралдар жатады.
Орындалатын
жұмыс
түріне
байланысты
электрлік
және
пневматикалық бұрғылау машиналары ауыр, орташа және жеңіл болуы
мүмкін.
Ашық тұтқасы бар жеңіл типтегі электр бұрғылау машиналары оң
қолмен ұсталады, сондықтан сұқ саусақ электр қозғалтқышын қосады немесе
өшіреді (сурет. 4.53, а). Түсінікті болу үшін, осы және кейінгі суреттерде
жұмысшының қолдары резеңке қолғапсыз көрсетілген.
Ашық тұтқасы бар орта типтегі электрлік бұрғылау машинасы оң
қолымен сұқ саусағы тұтқаға орнатылатындай ұсталады, ал сол қолмен
құралдың корпусы жұмыс қалыбынды ұсталады (сурет. 4.53, б).
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Сур. 4.53 - Электрлік бұрғылау машинасымен жұмысты қабылдау: А-жеңіл
типті; Б - орташа типті; в - ауыр типті, тік қалыпта; г-кеуде тірегін қолдана
отырып, көлденең қалыпта

Ауыр типтегі электр құралында әдетте екі бүйірлік тұтқалар, сондай-ақ
кеуде аялдамасы болады. Бір тұтқа электр қозғалтқышын іске қосуға
арналған айналмалы құрылғымен (ажыратқышпен) жабдықталған. Ауыр
құралды
жұмыс
жағдайында
ұстау
үшін
келесі
әдістер
қолданылады:құралмен тігінен жұмыс жасағанда, ол оң қолымен
коммутаторы бар тұтқадан, ал сол қолымен көмекші тұтқадан ұсталады
(сурет. 4.53, в); көлденең қалыпта жұмыс істеген кезде құрал тұтқадан екі
қолмен ұсталады, ал төсбелгі жұмысшының кеудесіне тіреледі (сурет. 4.53,
г).
Бұрандалы аялдамасы бар құралмен жұмыс
істеудің кең таралған әдісі, онда тұрақты және
дұрыс орналасу үшін құралдың бұрандалы
аялдамасының орталығы кронштейнге сүйенеді
(сурет.4.54).
Тұтқаны
оң
қолыңызбен
ажыратқышпен ұстаңыз, ал сол қолыңызбен крестті
бұрап, бұрғылауды тегіс беріңіз.
Сонымен
қатар,
олар
ілулі
тұрған
механикаландырылған
құралмен,
суретте
көрсетілген әдістермен жұмыс істейді. 4.55, а, б, в.
Ауыр бұрғылау машиналары диаметрі 32 мм
Сур. 4.54 - Электрлік
- ге дейін, орташа диаметрі 15 мм - ге дейін және
бұрғылау
диаметрі 8 мм-ге дейін жеңіл бұрғылау үшін
машинасының
қолданылады.
жұмысын қабылдау
Қол
жетпейтін
жерлерде
орналасқан
саңылауларды бұрғылау үшін бұрғылау машиналарына бұрыштық
саптамалар орнатылады (сурет. 4.55, г).
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Сур.4.55-Механикаландырылған аспапты ілу тəсілдері: А-серіппеде; б-қарамақарсы салмағы бар арқанға көлденең қалыпта; в-сонымен қатар тік жағдайда
бұрғылау машиналарына бұрыштық саптамалардың түрлері

Пневматикалық бұрғылау машиналарымен саңылауларды
бұрғылау. Пневматикалық машиналар бұрғылау, орналастыру және
бұрғылау үшін қолданылады. Пневматикалық бұрғылау машиналары
электрмен салыстырғанда анағұрлым сенімді, шамадан тыс жүктемелерге аз
сезімтал, жылдамдықты реттегіші бар, жұмыс кезінде жеңіл және қауіпсіз.
Орындалатын жұмыс түрі бойынша олар екі түрге бөлінеді. Ауыр
типтегі машиналар диаметрі 32 мм дейінгі саңылауларды өңдеу үшін
қолданылады (сурет.4.56, а). Машинаны іске қосу және тоқтату тұтқышты
бұру арқылы жүргізіледі 1. Жеңіл типтегі машиналар бұрғылау диаметрі 8
мм-ге дейін қолданылады. Машинаны іске қосу мен тоқтату шүріппемен
жүргізіледі 1 (сур. 4.56, б).

Сур. 4.56-пневматикалық бұрғылау машинасында бұрғылауды қабылдау: а-тік; бкөлденең

Ауыр типтегі пневматикалық машиналармен саңылауларды бұрғылау
қапсырма мен бұрандалы аялдаманың көмегімен, сондай-ақ құралдарды
әртүрлі тәсілдермен іліп қою арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

211

Пневматикалық машиналармен саңылауларды бұрғылау келесі ретпен жүзеге
асырылады.
Жұмыс кезінде (мысалы, жеңіл пневматикалық машинаның жұмысы)
қажет:
1. Сол қолыңызбен бұрғылауды бұрғылау бағытына қойып, машинаның
корпусын ұстаңыз (сурет.4.56, б).
2. Бұрғылауды негізгі ойыққа орнатқаннан кейін, триггерді тартып,
алдын-ала бұрғылауды орындаңыз, содан кейін машинаны өшіріңіз. Кейіннен
бұрғылау үшін сығылған ауаны пневматикалық машинаны жұмыс жағдайына
орнатқаннан кейін ғана беруге рұқсат етіледі. Бұрғылау барысында бұрғы
бағытын бақылау керек, бұрғылау кезінде кішкене қысым жасау керек, тесік
және тұйық саңылауларды бұрғылау кезінде сақтық шараларын сақтау керек.
3. Бұрғылау аяқталғаннан кейін бұрғылау ағынын азайтыңыз.
4. Түтіктің тартылуына, ілмегіне және бұралуына жол бермеңіз.
Құбыршектерді көлік өтпейтіндей және оларға адамдар кірмейтіндей етіп
еркін салу керек.
Пневматикалық құралдарды тасымалдау кезінде оларды тұтқалардан
немесе корпустан ұстау керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін: ауа құбырындағы кранды жабу,
пневматикалық құралды құбыршектен ажырату, содан кейін құбыршекті ауа
құбырынан шығару; патронды (бұрғылауды) машинаның айналдырығынан
шығару; машинаны жоңқалардпн, шаңнан тазарту және таза сүрту;
құбыршекті сүрту және оны мұқият орау керек.
Пневматикалық құралды құрғақ, жылытылатын бөлмеде сақтау керек.
4.8 Бұранды қосылыстар
Бұранды
қосылыстар
металл
өзектерді-бұранды
қосылатын
элементтердің біріктірілген саңылауларына орнату арқылы жүзеге
асырылады (сурет. 4.57). Ығысуға жұмыс істейтін кескіш жəне фрикциялық
қосылыстары, сондай-ақ созуға жұмыс істейтін ернемекті қосылыстар
болады.
Кесілетін
қосылыстар
(сурет.
4.58)
бұрандардың
кесіндіге
және
қосылатын
элементтердің
кедергісінің
есебінен сыртқы ығысу күштерін
майыстыруға жұмсайды, соның
салдарынан
деформациясы
жоғары болады.
Ығысуға
төзімділігі
жоғары немесе фрикциялық
қосылыстар,
тарту
күші
Сур. 4.57-бұрандардың элементтері мен бақыланатын беріктігі жоғары
қосылыстар
түрлері: а-шайбалы жəне сомындыбұран; бұрандардағы
сыртқы
ығысу
күштерін
б-өздігінен кесетін бұран
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бұрандарды алдын ала тартудан қосылатын элементтердің түйіспелі
жазықтықтары бойынша туындайтын үйкеліс күштері арқылы сыртқы ығысу
күштерін жібереді. Қатты тарту күші бұранның беріктігі жоғары болған
жағдайда мүмкін болады. Жоғары берікті бұранның кернеу күші, әдетте,
арнайы динамометриялық кілттердің көмегімен сомындарды бұрау кезінде
бақыланады. Үйкеліс күштерін арттыру үшін үйкеліс қосылыстары
механикалық, жалын немесе құмнан тұрады.
Бұрандардың дəлдік кластары. Бұран диаметрінің дәлдігіне қойылатын
талаптарға байланысты жоғары, қалыпты және қатты дәлдік класындағы
бұрандар болады (A, B және C), бұл бұран диаметрінің номиналдыдан
ауытқуына рұқсатымен анықталады.
А дәлдік класындағы бұрандар жобалық диаметрі бұранның диаметріне
тең немесе одан 0,3 мм-ден аспайтын саңылауларға орнатылады. Мұндай
саңылауларды жеке элементтердегі арнайы үлгі өткізгіштер арқылы
бұрғылауға болады немесе жеке бөлшектерде кіші диаметрге бұрғылап,
содан кейін жиналған элементтердегі жобалық диаметрге дейін бұрғылауға
болады. Бұранды саңылауға қою балғаның жеңіл соққыларының көмегімен
жүзеге асырылады. Қосылымға жүктеме қолданған кезде барлық бұрандар
бір уақытта дерлік жұмыс істейді. Бұрандардың жоғары құны мен орындау
күрделілігіне
байланысты
қазіргі
уақытта
мұндай
қосылыстар
қолданылмайды.
В дәлдік класындағы бұрандар диаметрі бұран өзегінің диаметрінен 1-3
мм үлкен саңылауларға орнатылады. Бұл жағдайда бұрандарды кішкене
"қара" саңылауларға қоюдың жеңілдігіне қол жеткізіледі, яғни іргелес
құрылымдық элементтердің саңылауларынің қабырғаларының сәйкес
келмеуі. Осы себепті, қалыпты дәлдіктегі бұрандар бұрын "қара", ал жоғары
дәлдіктегі бұрандар "таза"деп аталды. Ауыстыру кезінде мұндай байланыс
икемді, сыртқы күш қолданылған кезде бұран пен саңылаудың диаметріндегі
айырмашылыққа байланысты кейбір қозғалыстар пайда болады. Жылжуды
болдырмауға жоғары берік бұрандарда үйкеліс қосылыстарын қолдану
арқылы қол жеткізіледі.

Сур. 4.58-бұрандамалы қосылыстың кесіндіге жəне ұсақтауға жұмысы: а-екі
саңылауды қосылым; б-бір кесекті қосылым
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С дәлдік класындағы бұрандар есептелмеген қосылыстарда
қолданылады және үлкен диаметрлі саңылауларға орналастырылады. Жоғары
берікті бұрандар қалыпты дәлдіктегі бұрандар болып табылады, олар
Бұранның диаметрінен үлкен диаметрлі саңылауларға орнатылады.
Бұрандардың беріктік сыныптары бұранның басына нүкте арқылы екі
санмен белгіленеді. Болат құрылымдарда 5.6, 5.8, 8.8, 10.9 және 12.9 беріктік
кластарының бұрандары қолданылады. Бірінші сан МПа-да 100 есе
азайтылған беріктікті білдіреді; екінші сан уақытша кедергінің оннан бір
бөлігіне тең кірістілік шегін білдіреді. Мысалы, беріктік класының бұраны
5.8 σu = 500 МПа, σy=0,8×500=400 МПа.
Сомындың астына және бұранның басына бұралу кезінде үйкелісті
азайту үшін шайбалар орнатылады. Жуғыштардың болмауы бұралу
кедергісін арттырады. Сомындарды бұрау кезінде қысу әсерін күшейту және
үйкеліс күштерін азайту үшін жоғары берік бұрандармен қосылыста екі
шайба орнатылады - бұран басы мен сомындың астына.
Бұрандалармен қосылыстарда серіппелі шайбаларды немесе қарсы
сомындарды қою арқылы сомындарды бұрап алуға қарсы шаралар көзделеді.
Қосылыстарды
құрастыру.
Қосылыстарды
құрастырудың
технологиялық процесі мыналарды көздейді: құрастырмаларды қарау және
жиналатын элементтердің геометриялық өлшемдерінің жұмыс сызбаларының
(КМ және МДК) талаптарына сәйкестігін тексеру; монтаждық оправалардың
көмегімен элементтердің және қосылыс бөлшектерінің жобалық жағдайында
саңылауларды біріктіру және бекіту; жобада көзделген күшке қойылған
бұрандамаларды керу; оправаларды алу, бұрандамаларды босаған
саңылауларға қою және оларды есептік күшке тарту.
Қолмен газбен кесу немесе дәнекерлеу арқылы пайда болған
саңылауларға бұрандамаларды орнатуға жол берілмейді. Жапсырмалармен
жабылатын элементтердің қалыңдығының айырмашылығы, сызғыш пен
зондтың көмегімен қабаттасқанға дейін анықталады, 0,5 мм-ден аспауы
керек.
Қосылатын элементтердің қалыңдығы 0,5-тен 3,0 мм-ге дейін
төмендеген кезде, жапсырманың бірқалыпты бүгілуін қамтамасыз ету үшін
шығыңқы элементтің жиегін шетінен кемінде 30 мм қашықтықта зімпара
таспен алып тастау керек. 3,0 мм-ден астам тамшы кезінде төсемдерді
қолдану керек. Төсемдерді қолдану жобаны әзірлеушімен келісілуі тиіс. Қара
түс (жиналған пакеттің жекелеген бөлшектеріндегі саңылаулардың сәйкес
келмеуі) саңылаулар мен бұрандардың номиналды диаметрлерінің
айырмашылығынан аспауы керек және бұрандаларды саңылауларға еркін,
бұрмаламай қоюға кедергі келтірмеуі керек.
Жиналған қапшықта жобада көрсетілген диаметрлі бұрандар 100%
саңылауларден өтуі керек. Диаметрі бұранның номиналды диаметрінен 1,0
мм асатын саңылаулардың 20% - ын бұрғылаумен тазалауға рұқсат етіледі.
Дайындаушы кәсіпорынның таңбасы және беріктік сыныбын білдіретін
таңбасы жоқ бұрандарды есептік қосылыстарда қолдануға тыйым салынады.
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Саңылаулар
мен
бұрандардың
номиналды
диаметрлерінің
айырмашылығы 4 мм-ге дейін болған кезде, кілт басының өлшемі
ұлғайтылған жоғары берік бұрандарды айналмалы элементтің (сомындың
немесе бұранның басының) астына бір шайбамен орнатуға рұқсат етіледі.
Кесінді қосылыстарда сомындың астына екі шайбаны орнатуға жол
беріледі. Бұрандаларды орнату кезінде сомындар еркін, қолмен бұралуы
керек, әйтпесе сомынды немесе бұранды ауыстыру керек, ал ақауланған
бұрандар мен сомындар бұранданы жүргізуге және қайта дайындауға
жіберілуі керек.
Фрикциялық және ернемекті қосылыс бұрандарының ұзындығы 4.9кестеге сәйкес жиналған қапшықтың жалпы қалыңдығына байланысты
тағайындалады. Бұл жағдайда сомынның үстінен шығатын бұранда кемінде
бір болуы керек, ал сомынның астында толық профилі бар бұранданың
кемінде екі бұрылысы қалуы керек.
4.9-кесте жиналатын пакеттің жиынтық қалыңдығына байланысты
фрикциялық және ернемектік қосылыстар бұрандарының ұзындығы

Бұран Диаметрі бұрандар үшін екі шайба орнатылған жағдайда пакеттің қалыңдығы,
ұзындығы, мм
мм
12
16
20
22
24
27
30
36
42
48
30
0÷10
40
13÷20 0÷16 0÷12
50
23÷30 16÷26 8÷22 0÷18
0÷14 0÷11
60
33÷40 26÷36 18÷32 15÷28 11÷24 6÷21 0÷18
70
43÷50 36÷46 28÷42 25÷38 21÷34 16÷31 10÷28 0÷20
80
53÷60 46÷56 38÷52 35÷48 31÷44 26÷41 20÷38 8÷30 0÷24
90
63÷70 56÷66 48÷62 45÷58 41÷54 36÷51 30÷48 18÷40 8÷34 0÷30
110
83÷90 76÷86 68÷82 65÷78 61÷74 56÷71 58÷68 38÷60 28÷54 10÷50
120
93÷100 86÷96 78÷92 75÷88 71÷84 66÷81 60÷78 48÷70 38÷64 20÷60
140
- 106÷116 98÷112 95÷108 81÷104 86÷101 80÷98 68÷90 58÷84 40÷80
160
- 126÷136118÷132115÷128111÷124106÷121100÷118 88÷110 78÷104 60÷100
180
138÷152135÷149131÷144126÷141120÷138108÷130 98÷124 80÷120
200
155÷168151÷164146÷161140÷158128÷150108÷144100÷140
220
171÷184166÷181160÷178148÷170128÷164120÷160

Фрикционды-кесінді және кесінді қосылыстарының бұрандаларының
ұзындығы бұранда кесінді жазықтығына түспейтіндей және олардың ең
жақын жерінен 5 мм кем емес немесе сомынға жапсарлас элемент
қалыңдығының жартысынан кем емес қашықтықта орналасатындай етіп
таңдалады.
Жобалық күшке бұрандарды тарту кеңістіктегі салыстырудан және
жиналған құрылымдардың геометриялық өлшемдерін тексергеннен кейін
жүзеге асырылады.
Бұрандарды тарту. Бұрандардың жобалық күшке тартылуы бұралу
кезіндегі күштерді реттеумен қамтамасыз етіледі (кесте. 4.10). Бұрандарды
тарту қосылыстың ортасынан немесе оның ең қатты бөлігінен бос жиектерге
қарай жүргізілуі керек. Егер қосылатын элементтердің жалпы қалыңдығы
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Бұранның 2 диаметрінен асса, айналып өту саны екіден кем болмауы тиіс.
Егер бұранды тарту кезінде сомын бұраушы моментті арттырмай бұрылса,
онда бұран пен сомынды ауыстыру керек.
4.10-кесте. 12÷30 мм диаметрлі бұрандардың осьтік тартылу күштерінің
мәндері және бұрандардың бұралу сәттері
Бұрандардың
беріктік сыныптары
10.9 бойынша
МЕМСТ 52644

10.9 бойынша
МЕМСТ 52627
8.8 бойынша
МЕМСТ 52627

Бұрандардың
номиналды
диаметрлері,
мм
16
20
22
24
27
30
12
16
20
12
16
20

Бұрандарды
тарту күші,
кН

ҚТ = 0,175 бұралу
коэффициентінің шамасы
кезінде Мз, Нм бұралу сәттері

118
184
229
266
346
423
61
114
178
49
91
142

347
676
926
1171
1717
2331
В Қосымшасы
В Қосымшасы

Бұрандарды сомын үшін де, қажет болған жағдайда бұранның басы
үшін де тартуға болады. Жобалық күшке бекітілген бұрандалардың
сомындары немесе бастары бояумен немесе бормен белгіленеді.
Бұрандардың тартылу күшін реттеу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
қапшықты 15÷20% жеткізілген бұрандарды (тартқыштарды) 30÷100% дейін
тарту арқылы мықтап тартыңыз, оларды біріктіру алаңына біркелкі
таратыңыз, ал жалғастырғыштардың мандрельдерге жақын орналасуы
міндетті; барлық бос саңылаулар бұрандармен толтырылады және оларды
бұраудың есептелген сәтінен 30÷100% дейін қатайтады; мандрелдер
бұрандармен ауыстырылады және қосылыстың барлық бұрандарын жобалық
күшке қатайтады.
Жеткізудің үлкен көлемі кезінде кесінділердің және әсіресе
сомындардың кесу тәсілі мен бұранда сапасына байланысты Кз =0,175
есептік шамасын растау мақсатында беріктігі жоғары бұрандар мен
сомындардың бір немесе бірнеше партиялары үшін кіру бақылауын
жүргізеді.
Бұрандар кернеуінің осьтік күштерінің мәндері, сондай-ақ диаметрі
12÷30 мм бұрандардың бұралу сәттері 4.10-кестеде келтірілген. Бұрандарды
алдын-ала Тарту жобадан 80÷90% дейін сомындармен жасалады, содан кейін
динамометрлік тарирленген кілттермен созылады. Қосылыстағы бұрандар
саны 4-тен аспаған кезде және қол жеткізу қиын жерлерде бұрандарды
динамометрлік кілттермен тартуғаб қабылдау кезінде жол беріледі.
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Кілтпен берілетін бұралу моменті бұранның кернеуін арттыратын
бағытта кілт қозғалғанда тіркелуі керек. Тығыздау тегіс, серпіліссіз жасалуы
керек. Динамометриялық кілттер нөмірленуі және таңбалануы керек.
Кілттердің дәлдігін белгілеу стенд немесе аспаптың басқа түрін қолдана
отырып, ауысым басталар алдында жүргізілу керек. Дәлдігін белгілеу
нәтижелері кілттердің дәлдігін белгілеу журналына енгізіледі.
Бұралу сәтінің нақты шамасының есептіден ауытқуы +10% - дан
аспауы тиіс. Бұрандарды тартуға жол берілмейді. Барлық бұрандарды
жобалық күшке жинап, тартқаннан кейін, қосылыс жауапты тұлғаға бақылау
үшін ұсынылады, көрінетін жерде бригаданың таңбасы орнатылады, ал
нәтижелері бақыланатын тарту күші бар бұрандарда монтаждық
қосылыстарды орындау журналына енгізіледі.
4.9 Бұрандар мен сомындарды өткізу
Бөлшектерді жиынтықтау кезінде барлық бұрандалы бөлшектердің
бұранда күйі тексеріледі. Бұрандалы бет үстінің кішкене ақаулары өткізумен
жойылады. Саңылаулардағы бұранда таңбалаушымен, ал бұрандалардағы,
бұрандардағы және түйреуіштердегі бұранда кескішпен бекітіледі. Процесс
қолмен және арнайы машиналарда жүзеге асырылуы мүмкін.
Жіптің зақымдануы екіден аз жіп үзілген кезде бірдей өлшемді
құралмен өткізу арқылы жойылады, екіден артық жіп үзілген кезде бұранда
немесе серіппелі бұрандалы бұрағыш орнату, сондай-ақ одан әрі бұранданы
жұмыс сызбасы бойынша кесу және бұрғылаумен жойылады.
Бұрандалы қосылыстарды жөндеу. Бұран (түйреуіш) ұзартылуы
мүмкін, ал бұранда шығып кетуі, ұсақталуы, бітелуі, мыжылуы немесе тозуы
мүмкін. Сомындарды қатты қатайту кезінде түйреуіш (бұран) үзілуі немесе
ұядағы бұранда үзілуі мүмкін. Бұранданың күйі сырттай және бұранда
өлшегішпен тексеріледі. Бұрандардағы (сомындардағы) бітелген бұранда оны
кескішпен (таңбалаушымен) айдау арқылы қалпына келтіріледі.
Қалпына келтірілгеннен кейін саңылаулар көлденең бұрғылау
білдегінде номиналды өлшемге дейін қайралады, саңылаулардың қос осьтігі
қамтамасыз етеді. Бұранданың екі жібіне дейін үзілген кезде, бұранда
өткізіледі. Екі жіптен артық бұранда үзілген немесе тозған кезде ұлғайтылған
жөндеу өлшемінің бұрамасын кесу, бұрағышты орнату немесе кейіннен
номиналды өлшемнің бұрамасын кесу арқылы дәнекерлеу жүзеге
асырылады. Жалпы ұзындығы 100 мм-ден асатын екіден көп сызат және
саңылау арқылы өтетін жарықтар болған кезде бұрандар ақауланады.
Бұранданың бітелуі оны өткізу, бұранданың бұзылуы немесе тозуы саңылауларды дәнекерлеу арқылы, содан кейін оларды бұрғылау және жаңа
бұранданы кесу немесе бұрандалы серіппелі кірістірулерді орнату арқылы
жойылады.
Бұранданың ақаулары бұранданың номиналды өлшемдеріне сәйкес
жасалған калибрмен анықталады. Зақымдалған бұрандасы бар бөлшектер
ақаулы деп танылады немесе қалпына келтіріледі. Бекіткіш бөлшектер
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қалпына келтірілмейді. Тиекті, тоқтатқыш механизмдер түріндегі
қосылыстарда ленталы (шаршылы) бұрандаларды дефектациялау сомынбұранданың түйісімен рұқсат етілген саңылауларды белгілеу арқылы
жүргізіледі.
Өзектердегі тозған бұранда кіші диаметрлі бұранданы кесу арқылы
қалпына келтірілуі мүмкін. Саңылаулардағы бұранда диаметрін ұлғайту
немесе жаңа ығысқан бұрандалы саңылау жасау арқылы қалпына келтіріледі.
Мыжылған қырлары немесе ойықтары бар бұрандар мен сомындарды
жаңасымен ауыстырылуы тиіс.
Бұранда саңылауын бұрағыш қою арқылы қалпына келтіру мынадай
операциялардан тұрады: бұрағыш үшін саңылауды бұрғылау; саңылауға
бұранданы кесу; бұрағышты дайындау; бұрау және бекіту; қылауды тазалау
және
бұрағыштың
ішкі
бұрандасын
таза
өткізу.
Бұрандалы саңылауларда бұрандардың сынығы болған кезде, жоғарыда
айтылған әдістермен сынықтарды алып тастау және бұранданы өткізу жүзеге
асырылады. Бұрандалы саңылаулардағы бұранданы өткізу бұранда бітелген
жағдайда жүзеге асырылады.
4.10 Метиздерді қайта консервациялау, бөлшектерді жуу, тазалау
және майлау
Метиздерді қайта іске қосу. Бөлек жеткізілетін бұрандарды, сомындар
мен шайбаларды бұрандардың бақыланатын тартылуымен қосуға арналған
контейнерлерде немесе жәшіктерде дайындаудың технологиялық процесі
қайта іске қосуды, кірден және тоттан тазартуды, жарамсыз бұрандар мен
сомындардың бұрандаларын жүргізуді және майлауды қамтиды.
Сомындармен және шайбалармен бірге герметикалық ыдыста жеткізілетін
бұрандар үшін тасымалдау мен сақтаудың барлық кезеңінде жіптің зауыттық
майлауының жұқа қабатын сақтауға кепілдік береді, монтаждауда қосымша
дайындық талап етілмейді.
Қоспа сығылған ауамен 4 - 5 кг/см2 қысыммен жеткізіледі. Қоспаның
құрамына кіретін су кварц шаңының пайда болуын болдырмайды, сонымен
қатар құм түйірлерінің тозуын азайтады. Кварц құмының қатты абразивті
түйірлері соққы кезінде тот қабатын бұзады.
Абразив ретінде керамикалық бұйымдар зауыттарының қалдықтарын
немесе мәрмәр кесектерін ұнтақтау арқылы алынған 6-15 ММ керамикалық
жоңқалар қолданылады. Бұл әдіс қарапайым, үлкен шығындарды қажет
етпейді, тазалаудың жақсы сапасын қамтамасыз етеді, сондықтан оны кезкелген қуаттылықтағы кәсіпорындарда қолдануға болады
Жоюдың химиялық әдісі – метизді 90-95°C температурада 3-4 сағат
бойы әртүрлі химиялық заттардың ерітінділерімен (сода күлі, сұйық әйнек
және т. б.) ваннада шыдату болып табылады. Осының нәтижесінде тот
жұмсарады, содан кейін түкті немесе металды щеткалармен жеңіл жойылады.
Метизді тоттан тазартудың химиялық әдісі салыстырмалы күрделілігі мен
төмен өнімділігіне байланысты көп қолданылмайды.
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Дәстүрлі тазарту технологиялары ластануды кетіру үшін керосин мен
бензинді қолдануды қамтиды. Уытты компоненттер қақ пен кірді, сондай-ақ
мазут пен техникалық майлардың шөгінділерін "бұзады".
Бөлшектерді жуу жəне тазалау. Конструкциялар мен тораптардың
бөлшектері бақылау алдында майсыздандырылады және жуылады, сондай-ақ
күйеден, қақтан, тоттан тазартылады. Бөлшектердің бетіндегі майлы
қабықшалар бөлшектерді тазарту, бақылау және қалпына келтіру процестерін
қиындатады. Сондықтан оларды алдымен алып тастау керек.
Өндірісте бөлшектерді тазартудың келесі әдістері бар: ультрадыбыстық
жуу, механикалық тазарту және ластануға физикалық-химиялық әсер ету.
Ультрадыбыстық тазарту опциясы жоғары жиілікті дыбысты сұйық
өткізгіш арқылы өңделетін бетке беру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс
принципі өте қарапайым. Дыбыстың ауытқуы (20-30 кГц) сұйықтықта
көпіршіктердің пайда болуын тудырады, олар кейіннен жарылып, күшті
жарылыс толқынын тудырады. Мұндай күштің соққысы дайындамалардың
бетінен 2-4 минут ішінде көміртекті жауын-шашынды, ал 40 С үшін майлы
қабықтарды кетіреді.ультрадыбыстық жуу әдісі күрделі және бедерлі
беттерді өңдеуде тиімді.
Қол режимінде машина элементтері щеткалармен немесе құрғақ
абразивтерді қолдана отырып, металл қырғыштармен жуылады.
Ластануды жоюдың физика-химиялық әдісі өте әмбебап. Ол
шөгінділердің кез-келген түрімен күреседі және оны реактивті немесе арнайы
ванналарда жасауға болады. Жұмыс материалы ретінде белгілі бір
температураға дейін (60°C-тан 95°C-қа дейін) қыздырылған жуғыш сұйықтық
(су ерітіндісі) қолданылады. Қондырғылардың негізгі тазалау элементісұйықтықты беру күші мен қарқындылығы. Қуатты ағын бөлшектердің
барлық беттерін өңдейді, қол жетімді емес жерлерден кірді кетіреді.
Майсыздандыру.
Құрылымдық
бөліктер
алдын-ала
майсыздандырылып, жуылады. Құрылымдар толығымен жиналғаннан кейін
бөліктер түпкілікті майсыздандыруға және тазартуға ұшырайды.
Жуу-тазалау жұмыстарын орындаудың осындай бірізділігі, атап
өтілгендей, бөлшектерді жуу және тазалау сапасын, өндіріс мәдениетін және
жұмысшы-құрастырушылардың еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік
береді.
Құрылымдар 5-75 ° C температурасы бар каустикалық сода
ерітіндісімен майсыздандырылады. осы мақсатта арнайы қондырғылар
қолданылады, оларда сілтілі ерітінді 4-5 кг/см2 қысыммен беріледі. Мұндай
майсыздандыру режимдері оңтайлы.
Бөлшектерді майсыздандыру үшін арнайы заттар - эмульгаторлар бар
ерітінділер қолданылады. 75-85°C температурасы бар сілтілі ерітіндінің
әсерінен май пленкасы тез қызады және кеңейеді. Беттік керілу күштері
майлы қабықты бұзып, бетіне тамшы бөлшектерін қалыптастырады. Алынған
май тамшылары эмульгаторлық заттармен қапталып, ерітінді ағынының
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әсерінен су эмульсиясын құрайтын құрылымдардың беттерінен бөлінеді.
Эмульгаторлар-кір сабыны, сұйық әйнек және трисодий фосфаты.
Майсыздандыру ұзақтығы 15-20 мин.майсыздандырғаннан кейін
бөлшектер сілтілі ерітіндінің қалдықтарын кетіру үшін ыстық сумен
жуылады.
Тәжірибелік жұмыс 4.1
Бұрғылау саңылаулары үшін бұрғылау диаметрін таңдау
Мақсаты: берілген диаметрі мен жіп қадамы үшін метрикалық жіптің
астындағы болат сомындағы бұрғылау диаметрін анықтаңыз.
Материалдар мен жабдықтар: бұрғылау диаметрін таңдау кестесі,
есептерді шешу мысалдары, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға арналған
жұмыс дәптері, қалам.
Тәжірибелік тапсырма: 4.8 кестені қолдана отырып, диаметрі 8 мм
метрикалық жіп астындағы Болат сомындағы бұрғылау диаметрін 1 мм
қадаммен анықтаңыз.
Шешім: 4.8 - кестеге сәйкес біз жіптің диаметрін 8 мм табамыз, ал 1 мм
қадамы бар бағанда-бұрғылау диаметрі 7 мм. Орналастыруға рұқсат диаметрі
0,1-0,3 мм қалады.
Тәжірибелік жұмыс 4.2
Берілген диаметрмен саңылауды ашу үшін бұрғылау диаметрін
анықтау
Мақсаты: орналастыру үшін бұрғылау диаметрін анықтау
Материалдар мен жабдықтар: бұрғылау диаметрін таңдау кестесі,
есептерді шешу мысалдары, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға арналған
жұмыс дәптері, қалам
Тәжірибелік тапсырма: 4.8-кестені қолдана отырып, берілген диаметрі
бар бұрғылау саңылауының диаметрін анықтаңыз
Шешім: орналастыруға рұқсат 0,15 мм болатындықтан (0,05 мм және
өрескел 0,1 мм үшін), орналастыруға арналған саңылау үшін бұрғылау
диаметрі 10 - 0,15=9,85 ММ болады.
4.11- кесте. Алғашқы өрістету кезінде кесу жылдамдығы (м/мин) және айналу
жиілігі (айн/мин) (көміртекті, конструкциялық, хромдық және хромоникельді
Болат σв = 650 МПа; р18 болаттан жасалған жаймалар; суытумен жұмыс)

S, мм /
d=5 мм, t=0,05 мм
d=10 мм, t=0,075 мм
d=15 мм, t=0,05 мм
мин
v
n
v
n
v
n
0,5 дейін
24,0
1528
21,6
686
17,4
371
0,6 дейін
21,3
1357
19,2
613
15,3
326
0,7
19,3
1223
17,4
553
14,1
299
0,8 дейін
17,6
1123
15,9
514
12,9
273
1,0 дейін
13,8
439
11,1
236
1,2
12,3
391
9,9
209
_______________________________________________________________________________
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Тәжірибелік жұмыс 4.3
Айналдырықты кесу жылдамдығы мен жылдамдығын таңдау
Мақсаты: машиналық цилиндрлік сканерлеу арқылы орналастыру
жұмысы
Материалдар мен жабдықтар: бұрғылау диаметрін таңдау кестесі,
есептерді шешу мысалдары, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға арналған
жұмыс дәптері, қалам
Тәжірибелік тапсырма: 4.11-кестені қолдана отырып, d диаметрін,
сыпыру материалын және өңделетін материалдың маркасын біле отырып,
кесу жылдамдығы мен шыбықтың жылдамдығын таңдаңыз, бұрғылаудың
диаметрін берілген диаметрмен бұрғылау арқылы бұрғылау диаметрін
анықтаңыз
Шешімі: D=30 мм. Мұны істеу үшін алдымен саңылауды D=15 мм
бұрғылаңыз және D=29,8 ММ бұрғылаңыз. Олар d=29,95 мм, 0,15 мм рұқсат
етілген өрескел сыпырумен өңделеді; 0,05 мм рұқсат етілген D=30
сыпырумен толығымен орналастырылған.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Бұрғылау машинасының шпинделінде бұрғылауды бекіту үшін
қандай әдістер қолданылады? Бұрғылауды қалай жоюға болады?
2. Құралды
(бұрғылау,
үңгілеу,
сканерлеу)
машинаның
айналдырығының тесігінен қалай алып тастауға болады?
3. Бұрғылау машиналарында бітеу саңылауларды берілген
тереңдікке бұрғылауды бақылаудың қандай әдістері бар?
4. Неліктен саңылауларды бұрғылау екі өту кезінде жүзеге
асырылады? Бірінші өту үшін бұрғылау диаметрі қалай анықталады?
5. Саңылауларды қолмен және бұрғылау машиналарында
орналастыру әдістері туралы айтып беріңіз.
6. Штепсельдік калибрдің мақсаты қандай және оны қалай
пайдалануға болады?
7. Жұмыста бағалау және бағалау қашан қолданылады?
8. Бұрғылау машиналарында жұмыс істеу кезінде еңбек
қауіпсіздігінің қандай талаптарын сақтау керек?
Тест тапсырмалары
1. ... операция деп аталады, онда кескіш пен слесарлық балғамен металл
қабаттары алынып тасталады немесе дайындама кесіледі.
a) кесу;
b) түзеудің;
c) аралаумен;
d) бұрғылау;
e) өрістете.
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2. ........дайындамалардың және бөлшектердің ақауларын ойық, дөңес,
толқынды, деформация, қисықтық және т.б. түрінде жою операциясы деп
аталады және дөңес металл қабатын қысудан және кеңеюден тұрады.
a) кесу;
b) түзеудің;
c) кесу;
d) бұрғылау;
e) өрістете.
3. ... қолмен немесе станоктарда кішкене қабатты егеудармен алып тастау
арқылы металдар мен басқа материалдарды өңдеу операциясы деп аталады.
a) кесу;
b) түзеудің;
c) аралаумен;
d) бұрғылау;
e) өрістете.
4. ... бұрғылау машиналарында немесе қол құрылғыларының көмегімен
жүзеге асырылады.
a) кесу;
b) түзету;
c) аралау;
d) бұрғылау;
e) қанат жаю.
5. ... саңылаулардың нақты пішінін және кішкене кедір-бұдырды алу үшін
қолданылады.
a) кесу;
b) түзету;
c) аралау;
d) бұрғылау;
e) қанат жаю.
6. Металды кесу үшін келесі слесарлық құралдар қолданылады: …
a) қашау;
b) ара;
c) жаға;
d) шүмек;
e) егеу.
7. Әр түрлі қалыңдықтағы металды қолмен кесу және көлденең қиманың
конфигурациясы үшін Сіз шұңқырды, ... және қайшыны қолдана аласыз.
a) қашау;
b) ара;
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c) жаға;
d) шүмек;
e) егеу.
8. Бұранданы кесу кезінде шүмекті айналдыру үшін …
a) қашау;
b) ара;
c) жаға;
d) шүмек;
e) егеу.
9. ...бұл белгілі бір профиль мен ұзындықтағы болат жолақ, оның бетінде
ойықтар (кесектер) бар, олар көлденең қимада сына пішініне ие депрессиялар
мен өткір тістерді (тістерді) құрайды.
a) қашау;
b) ара;
c) жаға;
d) шүмек;
e) егеу.
10. Ішкі жіптерді кесу үшін қолданылады ....
a) қашау;
b) ара;
c) жаға;
d) шүмек;
e) егеу.
Қысқаша қорытынды
Слесарлық жұмыстың мақсаты-дайындамаға сызбада көрсетілген
пішінді, өлшемді және бетінің тазалығын беру. Орындалатын слесарлық
жұмыстардың сапасы слесарьдың, қолданылатын құрал мен өңделетін
материалдың шеберлігі мен дағдыларына байланысты. Слесарлық
операциялар металды кесу арқылы суық өңдеу процестеріне жатады. Олар
қолмен де, механикаландырылған құралдың көмегімен де жүзеге асырылады.
Өңдеу реттілігін анықтау кезінде бөлшектер (дайындамалар) қандай түрде
түсетіні ескеріледі; неғұрлым қатаң өңдеу әрқашан түпкілікті (әрлеу)
алдында болады.
Металл бөлшектерді слесарлық тәсілмен дайындау (өңдеу) кезінде
негізгі операциялар белгілі бір тәртіппен орындалады, онда бір операция
басқасының алдында болады. Дайын бөлшектерге қойылатын талаптарға
байланысты қосымша операциялар да жасалуы мүмкін.
Слесарлық өңдеу технологиясы бірқатар операцияларды қамтиды,
олар: аралау, дәнекерлеу және қалайылау, подшипниктерді құю,
байланыстыру және т. б.
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5-БӨЛІМ. МЕТАЛЛ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН

ҚҰРАСТЫРУ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушы мынаны меңгереді:
− металл конструкцияларын құрастыруға арналған жабдықтың жұмыс
істеу принциптерін білу;
− металл конструкцияларын құрастыруға арналған жабдықтың жұмыс
істеу принциптерін сақтау;
− материалдарды, құралдар мен құрылғыларды таңдауды жүзеге
асыру;
− металл конструкцияларының бөлшектерін орнату орындарын
белгілеуді орындау;
− металл конструкцияларының элементтерін құрастыруды жүргізу;
− бұйымдардың, дайындамалардың кіріс сапасын бақылауды жүргізу;
− сынақтан кейін анықталған ақауларды жою;
− слесарлық құрылыс жұмыстарының сапасына бақылау жүргізу.
Алдын ала талаптар
Осы бөлімді зерделеу алдында білім алушы жұмыстарды қауіпсіз
жүргізу
дағдыларын
меңгеруі,
металл
конструкцияларының
артықшылықтары мен кемшіліктерін білуі, конструкцияларды құрастыру
және дәнекерлеу тәсілдерін білуі; металл конструкцияларын жобалау кезінде,
слесарлық жұмыстарды орындау бойынша сызбалар, схемалар оқу бойынша
білімі мен дағдыларын қолдануы тиіс.
Қажетті оқу материалдары:
Графикалық көрнекі құралдар (сызбалар, технологиялық карталар,
плакаттар); шеберханадағы бұйымдардың үлгілері, құрал-саймандар,
жабдықтар, станоктар мен құрылғылар; жазық, көлемді модельдер мен
макеттер; бейнефильмдер, кинофильмдер, қалам, қарындаштар; дәптер.
Кіріспе
Бұл бөлімде металл конструкцияларды құрастырудың негіздерін,
конструкцияларды құрастыруда қолданылатын негізгі жабдықтар туралы
түсініктерді, белгілеу Ережелерін беретін тақырыптар берілген.
Бөлімді зерделеу кезінде металл конструкцияларды құрастыру үшін
қажетті дағдылар, жабдықтың құрылысы мен әрекет ету қағидаттары
бойынша білім алынады.
Бұл бөлімде КМ 03-"Металл конструкцияларының тораптарын
дәнекерлеу және құрастыру сызбалары бойынша тойтару үшін құрастыру"
және КМ 06 "Металл конструкцияларын құрастыру бойынша жұмыстарды
орындау" кәсіби модульдері ашылады.
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5.1 Металл құрылымдарын құрастыру кезіндегі дайындық
жұмыстары
Металл илемін түзету, тазалау және консервациялау. Металл
конструкцияларын өндіруге арналған барлық металл илемі өндіріске шығар
алдында илем шкаласы мен тоттан тазартылады. Металды тазалау
тасымалданатын бытыра ағынды немесе құм ағынды қондырғылармен және
қолмен механикаландырылған құрал-саймандармен жүргізіледі.
Ағынды желілердегі болат илемін тазарту төмен температуралы
температуралы температурасы бар, көміртекті болаттар үшін 0,6-0,9 мм және
төмен қоспаланған болаттар үшін 0,8-1,2 мм болатын ДСК маркасының
жармасы немесе Дс маркасының құйылған фракциясы бірдей стандартқа
және бірдей мөлшерге сәйкес жүзеге асырылады.
Илемдегі майлы ластанулар мен консервациялық майлауларды
еріткіштермен немесе жуғыш заттармен ұсақтап тазартқанға дейін жояды.
Ағынды желілердегі илемді тазалаудың болжамды режимдері 5.1-кестеде
келтірілген [5].
5.1-кесте. Ағынды желілердегі болат илемін бөлшектеп тазалаудың шамамен
алынған режимдері
Табақтың қалыңдығы, мм

6-10

12-14

Табақ илемі
16-20
25-30

Тазалау жылдамдығы, м /
3,5
3,0
2,5
2,0
мин
Илемнің
Сұрыпты илем
атауы
Қабаты бар бұрыш, мм
Швеллер
Сөренің
100 100200
№24
№24
№18
шамасы
мм
ден
ммдейін артық дейін
немесе илем
дейін 200
ден
нөмірі
мм-ге астам
дейін
Тазалау
3,0
2,0
1,5
4,0
3,0
4,0
жылдамдығы,
м / мин

32-40

45 және
одан
жоғары
1,0

1,5

Қос Тавр
№ 18- № 22
№30
ден№2 бастап артық
2-ге
№30
дейін
дейін
3,5

2,5

2,0

Өңдеуге берілетін табақты илемнің бастапқы жай-күйіне қарамастан,
кемінде жеті орам саны бар табақтық түзету машинасында түзетіледі. Жазық
көлденең жазықтыққа салынған түзетілген табақтың беті мен ұзындығы 1 м
болат сызғыштың шеті арасындағы саңылау табақтың кез келген қалыңдығы
үшін 1,5 мм-ден аспауы тиіс. Жайма түзететін машинаны баптау кезінде суық
күйінде түзетуге болатын шектерді сақтайды. Дұрыс таңдалған режимде
табақ бір өту үшін түзетіледі. Өту саны алтыдан аспауы тиіс. Табақ түзететін
машиналарда жиектердің толқындығын және қылыш тәрізді табақты немесе
жолақты төсем арқылы түзетуге тыйым салынады.
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Әмбебап және жолақты илемнің толқындылығы табақ түзететін
машиналарда, ал қылыш тәрізді пен бұранда тәрізді табақ көлденең дұрыс
түзету-бүгу пресстерінде түзетіледі. Қалыңдығы 40 мм-ден асатын табақтан
жасалған жолақтардың толқындылығын көлденең дұрыс иілу престерінде
деформацияланған аймақтардың дөңес жерлеріне металл төсемдерді
орнатумен өңдеуге болады.
Пішінді бұрыштық илемді түзету үшін роликтердің консольдік
орналасуы, сондай-ақ оларды ауыстыру және қадамын өзгерту мүмкіндігі бар
ашық типтегі сортты түзету машиналары қолданылады. Сортты түзету
машиналарында тиісті нысандағы роликтерді қолдану кезінде қос таврларды,
швеллерлерді, шаршы мен шеңберді түзетуге,жалпы толқындылықты және
бұрыш осьі бойымен ішінара жергілікті деформацияларды түзетуге жол
беріледі.
Табақтық, фасондық және сорттық илемнің суық түзетуге жол
берілетін шегінен асатын деформациялары немесе машиналарда түзетуге
келмейтін деформациялары
термиялық
немесе
термомеханикалық
тәсілдермен түзетіледі.
Термиялық және термомеханикалық түзетудің негізгі ережелері:
- белгіленген аймақтардағы металды қыздыру температурасы 650-700°с
шегінде болуы тиіс, түсі-қара-шие-қызылдан шие-қызыл түске дейін;
- қыздыру қарқындылығы мүмкіндігінше жоғары болуы керек;
- бір аймақты екі реттен артық қыздыруға жол берілмейді;
- термомеханикалық түзету кезінде домкраттармен, қысқыштармен
немесе өзге де жүктемемен статикалық күштерді қолдануға металлдың
қыздыру температурасы 450-500°С жеткен кезде, кейіннен деформация
аймақтарында оны 650-700°с дейін қыздыру арқылы рұқсат етіледі;
- егер кәсіпорында металл илегі ашық ауада сақталса, ауаның және
болаттың -10°С төмен емес теріс температуралары кезінде түзету ерекше
жағдайда қолданылады;
- өңдеу нәтижелерін қыздыру аймақтарын 20-30°C температураға дейін
толығымен табиғи салқындағаннан кейін ғана бағалауға болады;
- қыздырылған металды сумен немесе сығылған ауамен үрлеумен
салқындатуға тыйым салынады.
Табақтың немесе жолақтың сабырлылығы термиялық әдіспен
элементтің дөңес жағындағы "сыналарды" қыздырумен басқарылады.
Қалыңдығы 20 мм-ден асатын табақ бір уақытта екі жағынан қызады. Ең
алдымен, қыздыру аймақтары ең үлкен деформация орындарында
белгіленеді. Табақ салқындағаннан кейін иілудің төмендеуі өлшенеді және
қажет болған жағдайда II кезек аймақтары белгіленеді (суретті қараңыз.5.1,
а).
Қалың табақтың толқындылығы (20 мм және одан да көп), жиегі
бойымен "шашақ" және эффузия ("шапалақ") статикалық күштерді қолдана
отырып және қыздыру аймақтарын 5.1, а суретте көрсетілген схемаларға
сәйкес белгілей отырып, термомеханикалық әдіспен түзетіледі. металды
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дөңес жағынан қыздырған жөн, алайда "шапалақ" түзеткенде, тегіс жүктеме
дөңес жерге қойылады, ал қыздыру төменнен жасалады. Термиялық және
термомеханикалық түзету принциптері сұрыпты және пішінді илемді өңдеуге
де әсер етеді.
Деформациялардың күрделі нысандарын домкраттармен, кергіштермен
немесе кергіштермен статикалық күштерді қоса отырып термомеханикалық
түзетуді
қыздыру
аймағының
температурасы
650
шегінде
жүргізеді...700°с.металды 800°С-тан төмен салқындатуға жол берілмейді. Қос
таврлы, таврлы және Н-тәрізді қима элементтерінің сөрелерінің, сондай-ақ
қабырғалы және ортотропты плиталардың саңырауқұлақ тәрізді және
қисаюын термиялық түзету металл аймақтарының газ жалынды
оттықтарымен қыздыру арқылы жүзеге асырылады.Алмаз тәрізді және қорап
элементтерінің бұрандасын термиялық және термомеханикалық өңдеу үшін
5.1, в суретте көрсетілген аймақтар қызады.

Сур.5.1-Деформацияланған табақтарды түзету: А-термиялық, қылыш
тəрізді; б-термомеханикалық, толқынды, жиегі бойынша" шашақтар",
дөңестілік ("шапалақ"); G-статикалық жүктеме (жүктемеу); 1-Қыздыру
аймағы; 2-толқынды; 3-жиегі бойынша "шашақ"; 4-дөңестеу ("шапалақ")")

Таңбалық, қос таврлық, Н-тәрізді және қораптық қималар
элементтерінің бойлық майысуы (майысуы, сабырлылығы) элементтің дөңес
жағынан белгілі бір пішінді аймақтарды қыздыру арқылы термиялық немесе
термомеханикалық әдістермен басқарылады (сурет.5.1, г). Механикалық
осилия өңдеу процесінде элементтерге шашыраңқы жүктемелер түрінде
қолданылады.
Қабырғалардың шығуы (сурет5.1. д) қаттылық қабырғалары бар
Арқалық және қораптық аралық құрылыстарды ("шартылдақтар") басқа
түрлердің қалдық деформацияларын түзету аяқталғаннан кейін термиялық
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және термомеханикалық тәсілдермен басқарады. Термиялық өңдеу кезінде
қабырға дөңес жағынан қызады. Термомеханикалық түзету кезінде дөңес
жағына тегіс түйіспелі беті бар плита түрінде орнатылады, ал қыздыру ойық
жағынан жүргізіледі.
Сына тәрізді қыздыру аймақтарының биіктігі элемент биіктігінің 2/3
тең, негіздегі ені 30-100 мм. Сына жоғарыдан негізге дейін қызады [5].
Сына тәрізді қыздыру аймақтарын белгілеу кезінде ең алдымен
қисықтық немесе елеулі сынықтар бар аймақтар таңдалады.
Өңдеу нәтижелерін қыздыру аймақтары толығымен салқындағаннан
кейін ғана бағалауға болады. Егер деформациялар рұқсаттен тыс қалса, жаңа
қыздыру аймақтарын белгілеңіз. Бір аймақты екі реттен артық қыздыруға
жол берілмейді. Егер түзетулердің рұқсат етілген санынан кейін нақты
деформациялар шекті ауытқулардың мөлшерінен асып кетсе, онда
құрылымдар қабылданбауы керек.
Болатты белгілеу, кесу, қалыптау. Бөлшектерді белгілеу үшін 1-2
дәлдік класындағы рулеткалар, ұзындығы 300, 500, 1000 мм штрих шкаласы
бар металл өлшегіштер, штангенциркуль, штангалар, тексеру бұрыштары,
нониусы бар бұрыштық өлшегіштер қолданылады.Таңбалау кезінде
зауыттық конструкторлық-технологиялық құжаттаманың нұсқаулары
бойынша кесуге, механикалық өңдеуге және дәнекерлеуден кішірейтуге
арналған рұқсат ескеріледі.
МДК сызбаларының нұсқаулары бойынша негізгі салмақ түсетін
конструкциялардың
белгіленген
бөлшектеріне
таңбалау
арқылы
сертификаттар бойынша балқыту нөмірлері ауыстырылады.Жөнелту
маркалары мен монтаждау элементтерінің бөлшектеріндегі балқыту
нөмірлерін қою орындары МДК сызбаларында көрсетіледі.Олар
саңылауларды бұрғылау және дәнекерлеу аймақтарына түспеуі керек,
сонымен қатар құрылымдарды одан әрі дайындау және орнату кезінде
жабылмауы керек.Жүзу нөмірлері іскерлік қалдықтарға да ауыстырылады.
Төмен қоспаланған болат илемін механикалық және термиялық кесу
ауа мен металдың оң температурасында ғана жүзеге асырылады. Қайшымен
кескеннен кейін жиектері тегіс, жарықсыз, қабыршақсыз және 0,3 мм асатын
үйінділерсіз болуы тиіс. Фрезерлік кесу станоктарында сорттық және пішінді
илемді механикалық кесу кезінде кесу жылдамдығы, диск кескішінің берілісі
және айналу саны Болаттың класына, кесу құралының беріктігі мен
мөлшеріне байланысты белгіленеді.
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5.2-кесте. Машинамен термиялық кесу кезінде бос емес жиектердің рұқсат
етілген перпендикулярлығы
Металл
қалыңдығы,
мм
8...12
14...30
32...40

Мәні, мм
қосылыстағы
қосылыстағы
көлденең Саңылау
тік Саңылау
кезінде
кезінде
2
1
2
1
2
1

Бұрышының мәндері a, град
қосылыстағы
қосылыстағы
көлденең Саңылау
тік Саңылау
кезінде
кезінде
11...9
6...4
7...4
3...2
3
1

Болат табағыты кесу және кез-келген пішінді бөлшектерді кесу үшін
термиялық кесу қолданылады. Газ-оттекті кесу кезінде кесілетін илемнің
қалыңдығы шектелмейді; конструкцияларды дайындау кезінде плазмалықдоғалы кесумен қоса қалыңдығы 40 мм дейін табақты кесуге жол
беріледі.Машинамен
термиялық
кесу
кезінде
жиектердің
перпендикулярлығы, кесу бетінің кедір-бұдырлығы және кесілетін
бөлшектердің дәлдігі осы норманың талаптарына сәйкес келуі тиіс (кесте.
5.2). Кесу бетінің кедір-бұдырлығы RZ бұзушылықтарының биіктігімен
анықталады және l=8 мм базалық ұзындықта 10 нүктеде өлшенеді.
Кесілетін металдың қалыңдығына байланысты кедір-бұдырлықтың ең
үлкен мәндері кестеде көрсетілген нормалардан аспауы тиіс.5.3.Жоғарғы
жиектердің балқу радиусы 2 мм-ден аспауы керек.
5.3-кесте. Машинамен термиялық кесу кезінде кесу бетінің рұқсат етілетін
кедір-бұдырлығы
МЕМСТ 1479280 бойынша
кедір-бұдыр
класы
1

Жиек
санаты

8...12
50

14...30
80

Оттегі және плазмалықдоғалы
Оттегі
80
160
2
II
Плазмалы-доғалы
100
200
3
III
Оттегі
160
320
Плазмалы-доғалы
200
400
* Плазмалық доғалы кесу үшін кесілген металдың қалыңдығы S = 32...40 мм.
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I

Кесу әдісі

Кедір-бұдырлықтың мәні,
RZ, мкм, кесілетін металдың
қалыңдығы кезінде, мм
32...60*
160
320
500
-

Сур.5.2-Кесу бетінің перпендикуляр еместігі: Δ-перпендикуляр емес шама; адайындаманың, бөліктің жабылатын мөлшері; b-дайындаманың, бөліктің
қамтитын мөлшері

Оттекті кесу кезінде отты қыздыратын жанғыш газ ретінде ацетилен,
пропан-бутан немесе табиғи газ қолданылады. Оттегінің тазалығы 99,5% дан төмен болмауы тиіс.
Машинаның термиялық кесуінен кейін кесу бетінің сапасы сыртқы
тексеру және өлшеу арқылы тексеріледі. Кесіндінің перпендикулярлығы
нонийі бар бұрыш өлшегішпен немесе тексеру бұрышы мен сызғыштың
көмегімен өлшенеді (сурет.5.2). Кесу бетінің кедір-бұдырлығы зауыттың
ҚТБ-де сақталуы тиіс эталондық үлгілермен салыстыру арқылы, сондай-ақ
түйіспелі зондты аспаптардың көмегімен көзбен бақыланады.
Құрылымдық бөліктердің шеттері үш түрге бөлінеді: бос; дәнекерлеу
кезінде толығымен ерітілмеген; дәнекерлеу кезінде толығымен ерітілмеген.
Тегістеу, фрезерлеу, жиектерді өңдеу. Металл конструкциялардың
бөлшектерін сүргілеу және фрезерлеу: берілген рұқсат шегінде геометриялық
өлшемдердің дәлдігін қамтамасыз ету; механикалық немесе термиялық
кесуден кейін жиектердің өзгертілген құрылымы бар аймақтарды алып
тастау; жиектерді дәнекерлеуге дайындау; бөлшектерді тығыз жанасумен
қысу күштерін беруді қамтамасыз ету; жекелеген ұстағыштарды немесе
кесудің басқа да ақауларын жою үшін жүргізіледі.
Жазықтықтағы тегістеу және фрезерлеу бөлшектердің бір
қалыңдығынан екіншісіне тегіс ауысуды қамтамасыз ету үшін, оларды
дәнекерлеу арқылы одан әрі біріктіру, үстіңгі компенсаторлардағы
қалыңдығы бойынша тегіс ауысу, қысу күштерін беретін жұмыс
жазықтықтарының тығыз жанасуы үшін жүзеге асырылады.
КМ сызбаларында созылу элементтері және иілу кезіндегі созылу
аймақтарының шекаралары, жиектердің санаттары және оларды өңдеу
әдістері көрсетілген.
Қайшымен немесе қолмен газ-оттекті кесуден кейін жиектерді
механикалық өңдеу беткі ақауларды жоюды қамтамасыз ететін, бірақ кемінде
2 мм тереңдікке жоспарлау немесе фрезерлеу арқылы жүзеге асырылады.
Жиектердің бетінде жыртықтар мен жарықтар болмауы керек.
Жолақты және әмбебап Болаттың бойлық жиектері механикалық
өңдеуге ұшырамайды.
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Арқалықтардың
созылған
аймақтарында
бойлық
қабырғалардың ұштары бойымен
дөңгелектелген кесіктер (сурет. 5.3,
а) кіріс бұрышының жоғарғы
жағында диаметрі кемінде 25 мм
саңылау бұрғылаумен орындалады.
Сур.5.3-Бөлшектердің
Кесіктерді
кейіннен
бұрыштарындағы кесіктер: амеханикалық өңдеумен штамптауға
бұрғылау жəне штамптау, сондай-ақ
жол беріледі. Егер кесу сапасы I
бұрғылау жəне машиналық оттегі
немесе плазмалық-доғалы кесу арқылы санаттың
талаптарын
жасалған; δ =2...4 мм; б қанағаттандырса, машиналық газштамптаумен, сондай-ақ машиналық оттекті немесе плазмалық-доғалы
оттекпен немесе плазмалық-доғалы
кесу кезінде кесу жиектерін өңдеу
кесумен құрылған
талап етілмейді.
Штамптау, машиналық термиялық кесу арқылы саңылауларды
бұрғыламай қалыптасқан дөңгеленген кесіктердің жиектерінің қалған
элементтері мен бөлшектері үшін, егер олардың жиектерінде 0,3 мм-ден
астам кедір-бұдырлар, жарықтар, қылаулар мен үйінділер бойында кедірбұдырлар болмаса, механикалық өңдеуге ұшырамауға жол беріледі (сурет.
5.3, б) [39].
Бөлшектерді түзету және ию. Өңдеу процесінде жол берілмейтін
деформацияларды алған бөлшектер түзетуге жатады. Өңдеу дәнекерленген
панельдерді қоспағанда, табақты илемдеу сияқты орындалады.
Көлденең жапсарлас тігістері бар жаймалар табақтың қалыңдығы 40
мм-ден, ал тігістердің күшейту шамасы G<2 мм-ден аспаған жағдайда
табақты түзету машиналарында басқарылады. Түзетуден кейін дәнекерленген
жіктер бақылау нәтижелерін міндетті түрде тіркей отырып, 100% көлемінде
ультрадыбыстық диагностикадан өтеді.
400 мм базада 2 мм-ден асатын көлденең дәнекерленген буындардағы
сынықтар ("үйлер") бар панельдерді термиялық немесе термомеханикалық
әдістермен түзетеді. Бойлық түйіспелі тігістері бар шүберектер екі жағынан
тігістердің күшеюін алып тастағаннан кейін басқарылады.
Бөлшектердің суық иілісі екі түрге бөлінеді - радиусы мен бұрышы
бойынша. 350 МПа дейінгі нормативтік аққыштық шегі бар болаттарға
арналған табақтық илемнен жасалған бөлшектерді қырға ию кезінде ішкі
радиус статикалық жүктемелерді қабылдайтын конструкциялар үшін кемінде
1,2 S және динамикалық (s - табақтың қалыңдығы) 2,5 s болуы тиіс.
Аққыштық шегі 275-350 МПа төмен қоспаланған болаттан жасалған
бөлшектерді бұрышқа иген кезде оларды қайшымен кескеннен кейін бүгілу
сызығын қиып өтетін жиектерді механикалық өңдеу қажет, ал бұрыштарын
радиуспен немесе 1-2 мм фаскамен дөңгелету қажет, бүгілу сызығы табақтың
илектеу талшықтарына көлденең орналастырылады.
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5.2 Металл конструкцияларын құрастыруға арналған жабдықтар,
станоктар
Құрастыру жұмыстары орнатылған бөлшектердің дұрыс орналасуын
қамтамасыз ететін стендтерде, құрастыру тақталарында, сөрелерде
орындалады. Сөрелердің екі түрі қолданылады: стационарлық және
жылжымалы.
Стационарлық сөрелер (сурет.5.4) бір-бірінен 1...1,5 м қашықтықта
бетон іргетастарға сөрелермен орнатылған және іргетастарға анкерлі
бұрандармен бекітілген қос таврлы қиманың параллель орналасқан
арқалықтарынан тұрады [5].

Сур. 5.4 - Құрастыру алаңдарының жабдықтары: а-тіреуіш, б-роликті стенд; 1-Iарқалық, 2-табақ жолағы, 3-бағыттаушы арна. 4-жиек, 5-тірек роликтер, 6-сөре

Жылжымалы сөрелер бағыттаушы арналарға Орнатылатын, ені 400
және тереңдігі 400...500 мм бетон іргетастарына бекітілген тіректерден
тұрады. Биіктігі 650...750 және ұзындығы 2500 және 4500 мм трагус 1 Iсәулелерден тұрады және үш тірекке ие. Қалыңдығы 8...10 мм Табақ
жолақтары арқалықтардың жоғарғы сөрелеріне дәнекерленген, олар
дәнекерлеуден бүлінген кезде жаңаларына ауыстырылады.
Стеллаждардың жұмыс беті ±5 мм рұқсат етілген көлденең болуы тиіс.
Бағыттағыштар бір-бірінен 2000 мм қашықтықта орнатылады.
Ауыр немесе икемді конструкцияларды құрастыру кезінде трагустар
жақынырақ, жеңіл немесе қатаң құрылымдарды жинау кезінде - аз. Екі
жағдайда да трагус іргелес түйіннің астына түспейтініне және қосылатын
бөлшектерді орнатуға кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз.
Роликті стенд цилиндрлік құрылымдарды құрастыру және дәнекерлеу
үшін қолданылады. Роликті стендтер әдетте көлденең стационарлық
тіректерге орнатылады. Әр шкаф екі жұп роликке сүйенуі керек. Роликтер
арасындағы қашықтық шеңбердің диаметрі мен ұзындығына байланысты
өзгереді. Роликті стендтерге орнатылған жиектердің түйістерін жинау кезінде
бір жиектің беті оған іргелес беттің жалғасы болуы керек.
Құрастыру тақталары жиналған құрылымдардың бөліктерін орнатуға
негіз болады. Жиналған құрылымның мөлшеріне байланысты бірнеше
плиталар орнатылады, олардың тірек беттері бір жазықтықта орналасқан.
Плиталардың беті конструкцияларды ілмектермен немесе бұранды бекітуге
арналған ойықтармен құрастыру үшін тегіс болуы мүмкін. Тұрақты,
өзгермейтін позицияны сақтау үшін тақталар рельстерге қойылады.
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Құрастыру сөрелері негізгі рельс жолының жанында орналасқан, ол
арқылы құрастыру бөлшектері вагонеткаларға жеткізіліп, дайын өнімді
жөнелтеді.
Құрастыру сөрелерінің бір бөлігі жиналған құрылымдарды уақытша
сақтау үшін, сондай-ақ дәнекерлеуден кейін оларды әрлеу үшін
қолданылады. Көпірлі крандармен қызмет көрсетілмейтін аймақтардағы
бағаналардың қатарларының бойымен құрастыру кезінде қармауыштарды
салуға арналған электрмен дәнекерлеу аппараттары; құрастыру аспаптарына,
бұрандамаларға, түзеткіштерге және тығындарға арналған құрал-сайман
шкафтары орналастырылады. Құрастыру сөрелерінің жанында металл
қалдықтарына арналған металл контейнерлер орналасқан.
Бұрандалы өткізгіш (сурет.5.5) дәнекерленген қос таврлы
арқалықтарды құрастыру үшін цехтың еденіне орнатылатын швеллерлер мен
Арқалықтардан дәнекерленген рамасы болады. Раманың құрылымына
жоғарғы сөрелері бірдей көлденең жазықтықта орналасқан көлденең қос
таврлы илем арқалықтары кіреді. Бұл арқалықтарда екі қатар аялдамалар
орнатылады: аялдамалардың бір қатары арқалықтардың шетінде орналасқан
және қозғалыссыз бекітілген, екінші қатардың аялдамаларында қысқыш
бұрандалар бар және жақтауды көлденең бағытта жылжытуға болады.
Аялдамалар-дәнекерленген тіректер, олардың жұмыс жиектері тірек
тақталарының жазықтықтарына дұрыс бұрышпен бекітілген. Тіректердің
арасында тігінен бекітілген екі арна тіректері бар, олар диафрагмалартіректермен өзара байланысқан жиналатын элементтің тік қабырғасын төсеу
үшін қолданылады. Арнаны раманың бойымен жылжыту арқылы жиналған
элементтің мөлшеріне байланысты арналардың арасындағы қашықтықты
өзгертуге болады [5].
1-жақтау;
2-раманың көлденең сәулесі;
3,14-бұрандалар;
4,11-қозғалмайтын және жылжымалы
аялдамалар;
5, 0-жиналатын Қос таврдың сөрелері;
6-жиналған Қос таврдың қабырғасы;
7, 8, 9-жиналған Қос таврдың қабырғасы
астындағы тірек элементтері;
12-жылжымалы тіреу бұрандасы;
13-жылжымалы тіректің бағыттаушы бұрышы

Сур. 5.5-Дəнекерленген қос таврлы арқалықтарды құрастыруға арналған
бұрандалы кондуктор

Өткізгіштің бойында оның төменгі бөлігінде сөрелерді ұстап тұруға
арналған тік бұрандалар бар. Бекітілген тіректердің жанында орналасқан
бұрандалар көлденең сәулеге бір рет бекітіледі. Бұрандалар өткізгіштің
бойымен бұрышта қозғалады. Олар жылжымалы аялдамалардың жанында
орнатылады. Бекітілген және жылжымалы аялдамалар элементті тығыз
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тартуға және қабырға мен сөрелер арасындағы дұрыс бұрышты қамтамасыз
етуге қызмет етеді. Кейбір өткізгіштерде қысқыш құрылғылар
пневматикалық құрылғылармен ауыстырылады.
Құрастыру басталғанға дейін жұмысшылар жиналу керек сәуленің
дизайнына сәйкес өткізгішті реттейді. Орнату келесідей. Оларды өткізгіштің
жақтауына бекітетін бұрандардан босатылған жылжымалы аялдамалар
өткізгіштің бойымен бекітілген тіректің тік жиегінен қысқыш бұрандалардың
тірек бетіне дейінгі қашықтық өзектің биіктігінен 50...75 мм артық болатын
жерге жылжытылады және осы позицияда аялдамалар бұрандармен
бекітіледі. Содан кейін, шыбындарды бұру арқылы тік бұрандалар
каналдардың сөрелерінен бұрандалардың тірек бетіне дейінгі жоғарғы
жазықтықтың Тік қабырға қалыңдығының жартысына азайтылған жиналған
элемент сөресінің енінің жартысына тең болатындай етіп орнатылады.
Тікелей құрастыруды бастай отырып, алдымен элементтің өткізгіш
қабырғасын салыңыз, содан кейін сөрелерді қабырғаның бойлық жиектері
мен өткізгіш тіректер арасындағы бос орындарға салыңыз. Бұрандалармен
табақтар бекітілген аялдамаларға аздап басылады. Бөлімді толығымен
тартпас бұрын, табақтардың ұштарын элементтің бір ұшынан біріктіріңіз,
содан кейін элементтің жиналған табақтары өткізгіштің бұрандаларымен
тығыз қысылады. Слесарьлар элементтің тік қабырғасы канал сөрелеріне
жабысып тұрғанын және қабырға мен сөрелер арасындағы дұрыс бұрыштың
сақталғанын тексереді. Егер көлденең табақта бұдырлар болса, онда бұл
жерлерде Табақ каналдарға сына арқылы басылады.
Сына қабырға мен элемент бойына дәнекерленген уақытша бұрыш
арасындағы саңылауға қағылады. Ол үшін тарту қамыты пайдаланылуы
мүмкін. Алғашқы бір жақты дәнекерлеу процесінде және элементті кейінгі
тасымалдау кезінде табақтардың өзара орналасуы өзгермеуі үшін слесарьлар
элементтің ұштарында уақыт белдеулерін қояды. Бекіткіштер қабырғаның екі
шетіне қойылғаннан кейін, өткізгіштің бұрандалары бұрап, элементті ұстап
алып, оны дәнекерлеу аймағына өткізеді.
Жылжымалы порталы бар құрастыру қондырғысы(сурет)5.6) жақсы
құрастыру сапасымен жоғары өнімділікке байланысты көптеген зауыттарда
жиі кездеседі [5].
Құрастыру қондырғысы кондуктор мен порталдан тұрады. Өткізгіш
жиналған сәуленің қабырғалары мен сөрелерін жобалық күйге қоюға
арналған, портал сөрелер мен қабырғалардың бір-біріне тығыз қысылуын
қамтамасыз етеді.
Кондуктор тіреуіштері мен тік реттеу бұрандалары бар екі бойлық қос
таврлы арқалықтар орнатылған рамадан тұрады. Раманың бойлық
арқалықтары бойымен төселген рельстерде жылжымалы пневматикалық
және бекітілген қысқыштармен жабдықталған портал орнатылған. Порталда
электр жетегі бар.
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1-жақтау;
2, 4 бойлық арқалықтар;
3-реттеу бұрандалары;
5-тіреуіш-бекіткіш;
6, 7-жылжымалы
пневматикалық қысқыштар;
8, 9-бекітілген
пневматикалық қысқыштар,
10-портал

Сур.5.6-Жылжымалы порталы бар құрастыру қондырғысы

Құрастыруды бастамас бұрын, орнату реттеледі: бұрандалар реттеледі,
жиналған сәуленің өлшеміне сәйкес жылжымалы шоқ мен тіректерді
орнатыңыз.
Құрастыру шоқ қабырғасының табақтарын көлденең қалыпта, ал
сөрелерді тік күйде салудан басталады. Табақтарды орналастырғаннан кейін
сәуленің ұштарының бірі тураланады. Осыдан кейін портал жиналған
сәуленің соңында орнатылады, тік қысқыштарды қосады және жиналған
сәуленің қабырғасын арқалықтарға қысады. Содан кейін арқалықтардың
сөрелерін қабырғаға басатын көлденең қысқыштарды қосыңыз. Осыдан кейін
жұмысшы шоқтыдәнекерленген тігістермен қысқыштармен қысады.
Бекіткішті аяқтағаннан кейін олар ауаны сөндіреді, қысқыштарды өнімнен
шығарады, порталдың жүрісін қосады және оны жиналған шоқ бойымен
500...600 мм жылжытады, басқышқа ауа беруді қайтадан қосады және
жоғарыда сипатталғандай құрастыру жұмысын қайталайды. Осы
операцияларды дәйекті түрде қайталау нәтижесінде арқалықтарды құрастыру
қондырғының бүкіл ұзындығы бойынша шамамен әр метр арқылы жүзеге
асырылады.
Бағандарды жинауға арналған өткізгіш (сурет.5.7) тексерілген және
бетондалған бағыттауыштарға орнатылған қозғалмайтын тіректен,
жылжымалы және стационарлық стеллаждардан және алмалы-салмалы
тіректерден тұрады [5].
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Сур. 5.7-Колонналарды жинауға арналған Кондуктор: 1-пневмоцилиндрлер; 2қармауыштар: 3-стеллаждар: 4,5-алмалы-салмалы тіректер; 6-қозғалмайтын
тірек; 7-еден бағыттағыштары; 8-бұрандалы қысқыш; 9-диафрагма; х-хколоннаның қозғалмайтын тармағының осьі; а-тұрақты өлшем; b-бұтақтардың
тік қабырғасының қалыңдығы; В-сызба бойынша бұтақтардың осьтері бойынша
қашықтық; Н-бұтақтардың биіктігі

Стеллаждар колоннаның жоғарғы бөлігін төменгі бөлігімен
байланыстырған кезде бағыттау үшін роликті тіректермен жабдықталуы
мүмкін.
Кондукторда жеке плиталары бар және дәнекерленген барлық
мөлшердегі бағандар жиналады. Жинауды ретiмен жүргізеді. Бағандардың
кран бұтағына белгі бойынша қойылады және барлық диафрагмалар
алынады. Филиалды 90° бұрғаннан кейін ол соңғы тірекке, аялдамаларға
жіберіледі. Бағандардың бұтақтары сөрелерге (а-а кесіндісіне) сүйенуі және
ұштарын фрезерлеу кезінде оларды бекіту орындарында бүйір тіректермен
бекітілуі тиіс. Дәнекерленген өзектерді фрезерлеу кезінде аялдамалардың
орналасуы майлы бояумен көрсетілген. Содан кейін бағанның екінші
тармағы басталып, өткізгіштің соңғы тірек тақтасына жіберіледі. Филиалдар
тірек тақтасына екі пневматикалық цилиндрмен тартылады. Тұтқаларды
шығару үшін өткізгіш плитада терезелер кесілген.
Осыдан кейін, кранның иық тірегінің орнын белгілеп, бағанның
бұтақтарына траверске арналған бекіту тақталарын алыңыз. Бағанның екінші
тармағын диафрагмаларға және сәйкесінше реттелетін бұрандалы
қысқыштарды
қолдана
отырып,
бүйірлік
аялдамаларға
қысып,
диафрагманың, траверстің жобалық жағдайын және 0,3 мм зонд астындағы
өткізгіш табаққа бұтақтарды көтеруді тексеріңіз, содан кейін бөліктер
алынады. Құрастыру кезінде ілгектер дәнекерленген жерлерге қойылады.
Кондуктор (сурет.5.8) цилиндрлік конструкцияларды құрастыру үшін
дәнекерленген рамадан, жалған ернемекті бар соңғы аялдамалардан, тірек
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призмаларынан тұрады. Жалған ернемектер тік жазықтықта бір-біріне қатаң
параллель болуы керек, себебі олар саңылаулардың туралануын қамтамасыз
етеді.
Сыртқа қарай қайралған беттері бар ернемектер оқпанға киіледі. Содан
кейін кранмен ернемектері бар баррель 3 призмасындағы кондукторға
орнатылады. Құбырдың диаметріне байланысты призмалар биіктігі бойынша
реттеледі, тірек жақтауына дәнекерленген төсеніште айналады және сол
арқылы кез-келген диаметрдегі құбыр осьінің тұрақты орналасуын
қамтамасыз етеді. Содан кейін ернемектер жалған ернемектерге тартылып,
саңылауларды біріктіріп, кондуктор жазықтығына төрт бұрандамен
қатайтылады [5].

Сур. 5.8-Цилиндрлік құрылымдардың секцияларының бөшкелеріне ернемектерді
орнатуға арналған өткізгіш: 1-жақтау, 2-соңғы аялдамалар, 3-тірек призмасы

Сынықтың көмегімен ернемектің жазықтығынан магистральдың
ұшының қыздырылған мөлшері тексеріледі, содан кейін ернемектер құбырға
сыртқы және ішкі жағынан доғалық дәнекерлеу арқылы алынады. Барлық
шұңқырлар (кем дегенде үш) құбырдың контуры бойымен біркелкі
орналастырылады. Өткізгіштің сол жағындағы ернемектің ең жоғарғы
саңылауы бояумен белгіленген.
5.3 Материалдарды, құралдар мен құрылғыларды таңдау
Металл конструкцияларына арналған материал негізінен болат болып
табылады. Ғимараттар мен құрылыстар конструкцияларының жауапкершілік
дәрежесіне, сондай-ақ оларды пайдалану жағдайларына байланысты әртүрлі
маркалы болаттар қолданылады. Болат маркасын таңдау кезінде құрылыстың
климаттық ауданы және ҚР ҚНжЕ бойынша ғимараттар мен құрылыстардың
конструкциялар тобы ескеріледі 5.04-23-2002 «Болат конструкциялар.
Жобалау нормалары».
Болаттың кейбір түрлерінің сипаттамалары төменде келтірілген.
Өндіріс әдісіне сәйкес болат ашық және оттегі түрлендіргіші болып
табылады (олар қайнаған, тыныш және жартылай тыныш). Қайнаған Болат
бірден шелектен құйғыштарға құйылады. Оның құрамында еріген газдардың
едәуір мөлшері бар. Тыныш болат-бұл ерітілген оттегімен біріктіріліп, оның
зиянды әсерін төмендететін дезоксидтермен (кремний, алюминий) бірге
шелектерде біраз уақыт қартайған болат; оның құрамы жақсырақ және
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құрылымы біркелкі, бірақ 10-да қайнатуға қарағанда қымбатырақ...15%.
Жартылай тыныш болат тыныш және қайнаған арасындағы аралық орынды
алады.
Құрылыс конструкциялары үшін болаттың келесі маркалары қолданылады.
Ст3 маркалы қарапайым сападағы төмен көміртекті болат.
Металлургиялық зауыттар төмен көміртекті болаттарды кепілдікпен
қамтамасыз етеді: механикалық қасиеттері (А тобы), химиялық құрамы (Б
тобы), механикалық қасиеттері және химиялық құрамы (В тобы).
Дезоксидтеу дәрежесі "кп" - қайнау, "пс" - жартылай тыныш және "сп" тыныш, мысалы, ВСт3пс индекстерімен белгіленеді. Нормаланған
көрсеткіштерге (химиялық құрамы, механикалық қасиеттері және соққы
тұтқырлығы) байланысты болат санаттарға бөлінеді, ал әр санат үшін 1 және
2 беріктік топтары белгіленеді.
09г2, 09Г2С, 10г2с1, 1412, 15хснд және т.б. төмен қоспаланғанболат
әрдайым В тобына жеткізіледі, сондықтан белгілеу бірден сандардан
басталады; алғашқы екі сан пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртегі
мөлшерін көрсетеді; әріптер қоспалаушы элементтерді білдіреді (г марганец, с - кремний, Х - хром, Н - никель, Д - мыс, А - азот, ф - ванадий);
әріптен кейінгі Сан осы қоспалаушы элементтің құрамын пайызбен
көрсетеді, егер ол 1% - дан асса.
Табақ және профильді болаттың әртүрлілігі. Болат конструкциялар
илектеу арқылы алынған элементтерден жасалады (табақтар мен пішінді,
профильді болат). Құрылыста илем профильдерінің келесі негізгі түрлері
қолданылады:
- қалың табақ-қалыңдығы 4...160 мм, табақ конструкцияларын
(сұйыққоймалар, газгольдерлер және т. б.), арқалықтар қабырғаларын,
фермалар фасонкаларын және т. б. дайындау үшін (МЕМСТ 19903-74);
- жұқа табақ-қалыңдығы 0,5...4 мм, иілген профильдерді, жабын
құрылғыларын және т.б. жасау үшін. (МЕМСТ 19904-74 с изм.);
- болат жолақ-қалыңдығы 4...ені 200 мм-ге дейін 60 мм,
диафрагмалардың қаттылық қабырғаларын жасау үшін (МЕМСТ 103-76);
- кең жолақты-дәнекерленген арқалықтар мен бағаналарды дайындау
үшін (МЕМСТ 8200-70);
- бұрыштық профильдер - бірдей және тең емес, фермалар мен басқа
торлы құрылымдарды жасау үшін қолданылады (МЕМСТ 8509-93; 8510-86);
- швеллерлер мен қос таврлар арқалықтар мен бағаналарды дайындау
үшін қолданылады (МЕМСТ 8240-93; 8239-89);
- қалыңдығы 3 табақтан суық жолмен алынған иілген профильдер...Әр
түрлі пішіндегі жеңіл құрылымдарды жасауға арналған 10 мм, илектелген
профильдермен салыстырғанда иілген профильдердің тиімділігі олардың
үлкен қаттылығы мен жеңілдігі болып табылады (МЕМСТ 8282-83*, 2557783*, ТУ36 - 2287-80 с изм.);
- электрмен дәнекерленген құбырлар фермаларды дайындау үшін
қолданылады (МЕМСТ 10704-91).
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Болаттың негізгі физика-механикалық қасиеттері-бұл арнайы жасалған
кескіндердің созылу сынақтарымен анықталатын беріктік, икемділік,
икемділік.
Дәнекерлеу материалдары беріктік класы мен қолданылатын болаттың
маркасын, дәнекерлеу әдісін, дәнекерлеу түрін және құрылымның
орындалуын ескере отырып таңдалады. Басқа, оның ішінде шетелдік
дәнекерлеу материалдарын қолдануға олардың сапасын сертификаттар
бойынша тексергеннен және конструкцияларды дәнекерлеу технологиясы
мәселелерімен айналысатын мамандандырылған зертханада бақылау
дәнекерлеу қосылыстарына кешенді сынақтар жүргізгеннен кейін ғана жол
беріледі.Оларды сынау елшісінің шетелдік материалдарын қолдану тапсырыс
берушімен және жобалау ұйымымен келісілуге тиіс. Сонымен қатар,
шетелдік дәнекерлеу материалдары Қазақстан Республикасының сапа
сертификатына ие болуы керек. Жаппай суықтай тартылған дәнекерлеу
сымының сапасы МЕМСТ 2246-70* талаптарына және конструкцияларды
дәнекерлеу технологиясын әзірлеумен айналысатын мамандандырылған
ұйыммен келісілуі тиіс өндіруші кәсіпорындардың техникалық шарттарына
(ТШ) сәйкес келуі тиіс. Сымның бетін кассеталарға орау алдында тоттан,
майлардан, технологиялық майлаудан және басқа да ластанулардан арнайы
құрылғылар арқылы өткізу арқылы тазарту қажет. Майлау болған жағдайда
тазалау алдында сымды пеште 150-200°С температурада 1,5-2 сағат бойы
қыздыру ұсынылады.
Түйіспелі қосылыстар мен бұрыштық жіктерді "қайықта" қалпында
автоматты түрде дәнекерлеу үшін диаметрі 4 және 5 мм дәнекерлеу сымын
қолдану ұсынылады. Бұрыштық жіктерді "бұрышқа" автоматты түрде
дәнекерлеу және кез келген қосылыстарды жартылай автоматты дәнекерлеу
үшін диаметрі 1,6-2 мм сым ұсынылады.
Флюстер МЕМСТ 9087-81 бойынша немесе дайындаушы зауыттардың
техникалық шарттары бойынша жеткізіледі, өнім берушінің қаптамасында
құрғақ жылытылатын үй-жайда немесе арнайы жабық ыдыста сақталады.
Флюс сапа сертификатында кепілдік сақтау мерзімі көрсетіледі. Егер флюс
көрсетілген мерзімнен артық сақталса, дәнекерлеу қосылыстарын сынай
отырып, оңтайлы режимде дәнекерлеу кезінде оның технологиялық
қасиеттерін тексеру қажет. Флюсті қабыршақпен, қожбен және басқа да
бөгде қоспалармен ластауға жол берілмейді.
Пайдалану алдында флюстерді сертификаттарда немесе дайындаушы
зауыттардың ТШ көрсетілген режимдер бойынша қыздырады. Флюстерді
қыздырғаннан кейін кептіру шкафтарында 80-100 °С температурада
сақтайды, флюсті жұмыс орнына бір ауысым ішінде жұмыс істеу үшін
қажетті мөлшерде беру керек.
Тік дәнекерлеуге арналған өздігінен қорғайтын ұнтақ сым МЕМСТ
26271-84 сәйкес келуі керек.
Қолмен доғалық дәнекерлеуге және злектроқаптарға арналған
электродтар МЕМСТ 9466-75 және МЕМСТ 9467-75 типі мен маркаларына
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сәйкес болуы тиіс. Оларды тесу сертификаттарда көрсетілген режимдерде
орындалуы тиіс. Муфельді пештен шығарғаннан кейін электродтар 80-100°C
температурасы бар резервтік пешке орналастырылады, сол жерден олар
дәнекерлеу үшін қолданылады. Резервтік пештен шығарғаннан кейін ауысым
ішінде пайдаланылмайтын электродтарды қайта, бірақ үш реттен асырмай
қыздырады.
Дәнекерленген қосылыстардың ақауларын түзету үшін диаметрі 6-10
ММ вдк МЕМСТ 10720-75 маркалы көмір электродтары немесе диаметрі 4-5
мм АНР-5, ОЗР-1, ОЗР-2 маркалы арнайы электродтар қолданылады.
Құрылымдарды дәнекерлеудің барлық әдістері үшін тұрақты доғаның
қуат көздері (түзеткіштер немесе түрлендіргіштер) қолданылады. Дәнекерлеу
автоматтары мен жартылай автоматтар дәнекерлеу әдістеріне, дәнекерлеу
қосылыстарының түрлеріне және дәнекерлеу жұмыстарының нақты
жағдайларына байланысты таңдалады.
Дәнекерлеу жабдығында бір доғалы дәнекерлеу автоматтарында
Орнатылатын дәнекерлеу режимдерін бақылауға арналған амперметрлер мен
вольтметрлер болуы тиіс. Екі доғалы автоматтар вольтметрлермен
жабдықталуы тиіс. Құрылғыларды мемтехнадзор зертханасы тексеріп,
қабылдауы керек. Тексерілген және қабылданған аспаптар көрсеткіштерінің
дұрыстығын бақылау осы жабдық пайдаланылатын зауытішілік кесте
бойынша жүргізіледі.
5.4 Эскиздер мен құрастыру схемаларын жасау
Бөліктің эскизі-бұл стандартты масштабты дәл сақтамай, бірақ
бөліктің жеке элементтерінің өлшемдері арасындағы пропорцияларды
сақтай отырып, қолмен жасалған сызба. Эскиздеу-бұл құрастырушы
жұмысының бастапқы кезеңі, себебі эскиздер әдетте сызбаларды орындау
үшін негіз болады.
Мазмұны бойынша эскиз бөліктің сызбасынан еш айырмашылығы
жоқ және мемлекеттік стандарттарда қарастырылған барлық ережелер мен
конвенцияларға сәйкес орындалады.
Бөліктің эскизі келесі талаптарға сай болуы керек:
- таза және мұқият орындау.
- бөлшек құрылымы туралы толық ақпарат беретін көрiнiстердің
қажетті санын қамтиды.
- бөлшектерді жасау үшін қажетті өлшемдер.
- бөлшек жасалатын материалдар жөннде ақпаратпен қамтылу.
Эскиз графикалық қағазда, әдетте, қарапайым бөлшектер үшін A4
(210×297) және екіден көп сурет қажет болған кезде күрделі бөліктер үшін
A3 (297×420) форматында жасалады.
Эскизде барлық кескіндер көздің дәлдігі шегінде бөліктің жеке
элементтерінің өлшемдері арасындағы пропорцияларды сақтай отырып
жасалады.
Эскиз соншалықты айқын, егжей-тегжейлі және техникалық тұрғыдан
сауатты орындалады, сондықтан оны қайта өлшеуге жүгінбестен жұмыс
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сызбасын жасауға болады. Қарапайым пішіндегі үлкен бөлшектердің
суреттері кішірейту шкаласында орындалады. Күрделі пішіннің
бөлшектері олардың пішіні мен өлшемінің кескінінің максималды
анықтығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде орындалады.
Күрделі пішіннің ұсақ бөлшектері әрқашан үлкейтілген масштабта
бейнеленген.
Құрастыру
сызбасы
(МЕМСТ
2.102–68)–бұл
құрастыру
қондырғысының бейнесі және оны құрастыру (өндіру) және бақылау үшін
қажетті басқа мәліметтер бар графикалық, жобалық құжат.
Құрастыру сызбасында мыналар болуы керек:
- құрастыру бірлігін құрайтын барлық бөліктердің конструкциясын,
орналасуын және өзара байланысын анық көрсетуге мүмкіндік беретін
құрастыру бірлігі кескіндерінің қажетті саны (түрлері, қималары,
қималары);
- құрастыру бірлігіне кіретін құрамдас бөліктер позицияларының
нөмірлері;
- Жалпы, орнату, қосу, сондай-ақ қажетті жұптастыру және
анықтамалық өлшемдер.
Құрастыру сызбаларында келесі өлшемдер тобы болуы керек: жалпы,
пайдалану, орнату және қосу.
Жалпы өлшемдер өнімнің жалпы ұзындығын, енін және биіктігін
анықтайды. Егер өнімнің осы өлшемдерінің кез-келгені өзгермелі мәнге ие
болса, онда сызбада осы өлшемнің екі мәні қолданылады. Пайдалану
өлшемдері өнімді өндірістік тұрғыдан сипаттайды, оның параметрлері
болып табылады. Клапан үшін бұл өлшем оның өткізу қабілетін
анықтайтын құбырдың диаметрі болып табылады. Орнату және қосу
өлшемдері бүкіл өнімнің жұмыс орнында орнатылуын қамтамасыз етуі
керек. Орнату, қосу және жалпы өлшемдер құрастыру сызбасы үшін
анықтамалық болып саналады, себебі олар осы сызба бойынша орындалуға
жатпайды, бұл тиісті жазбада көрсетілген.
Осы сызба бойынша орындалуға жататын өлшемдер құрастыру
немесе оның аяқталуы процесінде жұмыстар қарастырылған жағдайларда
қойылады: бірге бұрғылау, тарту, ысқылау, тегістеу.
5.5 Металл конструкцияларының бөлшектері мен тораптарын
орнатуға арналған орындарды белгілеу
Ең алдымен, оның пішіні мен ерекшеліктерін көрсету үшін
бөлшектерді зерттеу керек. Сызбаларды зерттей отырып, олар белгілеу
жоспарын ақылмен анықтайды. Содан кейін дайындама тексеріледі. Сыртқы
тексеру бетіндегі бұзылуларды, коррозия іздерін, кірді, қайын енесін,
көрінетін қабықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Көрінбейтін жарықтар
түрту арқылы анықталады. Жарықтардың болуы дірілдеген дыбыс береді.
Сурет салғанға дейін дайындық жұмыстары жүргізіледі: ағындар кесіледі,
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бұзушылықтар жабылады, беттер металл щеткамен тазаланады. Ақауы бар
бланкілер қабылданбайды.
Әрі қарай, осы дайындамадан қажетті бөлікті алуға болатындығы және
өңдеуге жеткілікті рұқсат бар-жоғы анықталады. Ол үшін дайындаманың
өлшемдері бөліктің жалпы өлшемдерімен салыстырылады.
Таңбалау сызықтарын көру үшін белгіленген бет боялған. Осы
мақсатта қолданылатын материалдар бетіне жақсы жабысып, тез кебеді және
оңай алынып тасталуы керек. Өңделмеген беті бор ерітіндісімен боялады.
Бор суда сүт тәрізді күйге дейін сұйылтылады, ағаш желімі қосылады және
кептіруді тездету үшін – сиккатив немесе бормен сүртіледі.
Таңбалауға дайындық негіздерді таңдаумен аяқталады. Белгілеу
негіздері-бұл белгілеу мен мөлшерлеуді бастау үшін бастапқы сызықтар
немесе беттер. Олар бөліктің мақсатына, орнату және өңдеу ерекшеліктеріне
сәйкес тағайындалады.
Плитаның сызбасын зерттеу (сурет. 5.9, а) оның симметриясын және
негізге қатысты нақты өлшемдердің сақталуын қамтамасыз ету қажет екенін
анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан мұнда I-I негізі және II-II симметрия
осьі бастапқы болады. У бұрыштаманың (сур.5.9, б) екі жұмыс беті. Олар
белгілеу кезінде негіз болады.
Осылайша, жазық таңбалау кезінде базаларға мыналар қабылданады:
дайындаманың өңделген сыртқы жиектері; осьтік немесе орталық сызықтар.
Тегіс таңбалау үшін екі негіз болуы керек –біреуі ені бойынша, екіншісі –
биіктігі бойынша.
Барлық өлшемдер таңдалған негіздерден кейінге қалдырылуы керек.
Сондай-ақ, іргелес элементтер арасында өлшемдерді қоюға рұқсат етіледі,
яғни.тізбек (сурет.5.9, в). Бірақ бұл ретте қате өлшемнен өлшемге
жинақталады, бұл өңдеу дәлдігін төмендетеді [20].

Сур.5.9-Белгілеу негіздерін таңдау

Барлық дайындық жұмыстарын орындағаннан кейін негізгі беттер
таңдалады. Кеңістікті белгілеу үшін негіздерді таңдау мәселесі күрделі және
жауапты, себебі әр бөліктің дизайн ерекшеліктері және оның жұмыс
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шарттары негізге өз талаптарын қояды. Бастапқы беттерді таңдау кезінде
олар келесі ережелерді басшылыққа алады:
- егер дайындаманың өңделген беті болса, ол негіз ретінде
қабылданады.
- егер дайындаманың барлық беттері өңделмесе, олар өңделмейтін негіз
үшін алынады;
- егер қабырғаның қалыңдығын белгілі бір жерде сақтау қажет болса,
онда базаны таңдағанда мұны ескеру қажет;
- сыртқы және ішкі өңделмеген беттер болған кезде сыртқы беттер
негіз ретінде қабылданады;
- негіз ретінде дайындаманың шығыңқы бөліктерін алу ыңғайлы.
Әдетте орталық қауіптер немесе симметрия осьтері бастапқы беттерден
бірінші кезекте жүзеге асырылады. Содан кейін қалған өлшемдер осы
сызықтардан алынады.
Желілерді өткізу. Кеңістікті белгілеу кезінде дайындаманың орны
өзгереді, сондықтан бөлшектерді бірінші рет орнатқан кезде көлденең
позицияны алатын, тік жəне көлбеу – осы позицияда плитаға перпендикуляр
немесе көлбеу орналасқан сызықтар деп аталады.
Көлденең сызық рейсмас немесе штангенрейсмаспен, сызғыштың ұшы
бөлшекке тиетіндей құралды плитада қозғалтып түсіріледі. Рейсмастың
қалыбы мен жұмыс әдістері 5.10 суретте көрсетілген. Алдымен симметрия
осьі немесе орталық сызық, содан кейін қалған сызықіздер орындалады.
Әрбір сызықіз тек бір рет жүргізіледі. Тік сызықтар үш жолмен жүзеге
асырылады:
1)
белгіленген бетке бекітілген және плитаға негізделген Т-тәрізді
сөресі бар таңбалау бұрышы бойынша (сурет. 5.11). Бұл әдіс тегіс беттері бар
бланкілерді белгілеуге жарамды, олардың өлшемдері шаршы сөресінің
ұзындығынан аз. Алайда, егер бөлшектің барлық жағынан жалпы сызық
жүргізілген жағдайда оны пайдалануға болмайды [20];
2) 90° бұрылу арқылы рейсмаспен (Қайта айналдыру әдісі). Бұл әдіс
орташа өлшемді бөліктер үшін жиі кездеседі. Көлденең сызықтарды
белгілегеннен кейін дайындама 90° бұрылады, шаршы осы сызықтар
бойынша оның орнын тексереді (сурет. 5.12).
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Сур.5.10-Көлденең сызықтарды салу

Сур.5.11-Шаршы көмегімен тік
сызықтарды белгілеу

Содан кейін дайындаманың көлденең күйінде тік сызықтар рейсмаспен
жүзеге асырылады: алдымен симметрия осьі,
содан кейін қалғандары. Шағын өлшемді
бөліктер таңбалау қорабына немесе текшеге
бекітіліп,
онымен
қайта
бекітіледі
(сурет.5.13). Тартпаның жақтары қатаң
перпендикуляр
болғандықтан,
қорапты
бұрағаннан кейін сызықтардың орнын
тексерудің қажеті жоқ;
3) қайта өңдеуге болмайтын үлкен
көлемдегі және күрделі нысандағы қосымша
жазықтарды пайдалана отырып. Таңбалау
қорабы тақтайшаның бойымен, белгіленген
бетке перпендикуляр орнатылады. Рейсмас
қораптың бойымен сызғыш белгіленген бетке
тиіп тұратындай етіп жүргізіледі (сурет.5.13).
Көлбеу сызықтар келесі әдістердің
Сур.5.12-Бөлшектерді қайта бірімен жүргізіледі[20]:
орау əдісімен белгілеу

1) дайындаманы
бұру
арқылы.
Айналмалы құрылғылардың немесе көлбеу бастары бар ұялардың көмегімен
белгіленген бөлік көлбеу сызықтар көлденең орналасатындай етіп бұрылады.
Содан кейін оларды рейсмаспен жүргізуге болады. Бұл ең ұтымды әдіс, бірақ
арнайы құрылғыларды қажет етеді;
2) бұрыш өлшегіш құралдың көмегімен. Бұрыш өлшегіш қажетті
бұрышқа орнатылады, таңбалау тақтасының бір жағына негізделеді. Екіншісі
дайындамаға бекітіліп, сызық сызылады. Бұл әдіс жоғары дәлдікті
қамтамасыз етпейді және тек бір сызықтарды белгілеу үшін қолданылады;

245

3) нүктелер бойынша. Көлденең және тік сызықтарды белгілеп,
сызықтар ұштарының координаттарын сызыңыз, содан кейін алынған
нүктелерді қосыңыз.

Сур. 5.13-Белгілеу жəшігін қолдана отырып, қайта санау əдісімен белгілеу

Доғалар мен шеңберлерді жүргізу әдістері жазықтық белгілеулерімен
бірдей. Егер доғалар мен шеңберлер әртүрлі ұшақтарда орналасса және
олардың концентрациясын қамтамасыз ету қажет болса, онда әмбебап
таңбалау шеңберлері қолданылады. Жүргізілген таңбалау сызықтары
бұрылады.
Айналу денелері призмаларда, ал орталық саңылаулар болған кезде –
орталықтарда немесе бөлгіш құрылғыларда белгіленеді. Біріншіден, екі өзара
перпендикуляр центрлік сызықіздер қолданылады-координаталық осьтер, ал
қалған өлшемдер мен сызықтар.
Призмада белгілеу кезінде
бөліктің ортасын табу үшін, оны
ортақ іздегішпен табу мүмкін
болмаған кезде, олар "аудару"әдісін
қолданады. Серифтер арасындағы
қашықтық жартысына бөлінеді және
алынған нүктелер арқылы орталық
сызық сызылады. Содан кейін
дайындама 90° бұрылады, оның
позициясы квадратпен тексеріліп, тік
центрлік сызық сызылады.
Сур.5.14-Айналу денелерін белгілеу
тəсілдері
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Үлгілер бойынша белгілеу. Әр бетке
қажетті
пішіннің
шаблоны
жасалады.
Дайындамаға бағдарлау үшін оның ұштарында
кесу бар орталық қауіптер бар (сурет.5.15).
Орталық сызықтар дайындамаға рейсмаспен
қолданылады және шаблон орталық сызықіздер
Сур.5.15-Дайындаманы сәйкес келетін етіп қолданылады және оның
белгілеу жəне бағдарлау контурын сызғышпен қоршайды. Шаблонды
қолдану уақытты едәуір қысқартады және
үлгісі
белгілеуді жеңілдетеді [39].
Үлгі бойынша таңбалау жөндеу тәжірибесінде қолданылады. Белгілеу
тақтасында ескі үлгі және оның жанында таңбаланатын бос орын
орнатылады. Рейсмас барлық сипаттамалық нүктелер мен сызықтарды
үлгіден белгіленген бөлікке өткізеді. Бөлік пен дайындаманы дәйекті түрде
бұрап, әр уақытта олардың орнын тексеріп, барлық сызықтарды аударыңыз.
Орынды белгілеу екі біріктірілген бөлікте бекіту саңылауларын
белгілеу кезінде қолданылады. Алдымен саңылаулар бір бөлікте өңделеді,
содан кейін өңделген бөлік бойынша олар басқа бөлікке ауыстырылады. Сол
сияқты жеке беттердің контурлары біріктірілген бөлікке ауыстырылады.
5.6 Металл конструкцияларының элементтерін уақытша бөле
отырып құрастыру, көтеру және орнату
Өнеркәсіптік ғимараттың бағандарын құрастыру күрделі және көп
уақытты қажет ететін процесс. Болат бағандары бар өнеркәсіптік
ғимараттардың рамаларын кедергісіз орнату кезінде баған орнатудың дәлдігі
мен сапасын анықтайтын негізгі құрылымдық элемент болып табылады.
Сондықтан бағандардың құрастыру сапасына ерекше жоғары талаптар
қойылады.

Сур. 5.16-Баған астына тірек плиталарын орнату жəне тексеру: 1-пластинаның
осьтік желілері; 2-тіректердің осьтік желілері; 3-цементті тарту
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Колонналар
зауытта
құрастыру
кондукторында
жиналады.
Бағандардың бұтақтарында осьтік сызықтар, олардың корпустың осьтік
сызықтарымен қиылысу нүктелері көрсетілген, содан кейін бағанның
элементтері орнатылады. Аяқ киім мен кран асты иығына арналған орнату
желілері Кернмен қолданылады және майлы бояумен қоршалады (сурет.5.16)
[5].
Бағанның тірек жазықтығы
механикалық өңделген беттер үшін
машина
жасауда
қабылданған
дәлдікпен белгіге және әсіресе
горизонтқа көлбеу бұрышқа қатысты
Сур. 5.17-Траверсті орнату алдында
орындалуы
керек.
Осыған
колоннаның тармақтарын бекіту (1байланысты бағандар астындағы
бекіткіштер)
тірек тақталары одан бөлінеді. Олар
тегістелген немесе ұнтақталған жазықтыққа ие және қажетті дәлдікпен бекіту
құрылғыларының көмегімен орнатылады, содан кейін олар цемент
ерітіндісімен құйылады (сурет.5.17).
Бағананың төменгі бөлігін құрастыру аяқталғаннан кейін бағананың
үстіңгі жағы төменгі бөлігімен біріктіріледі. Бағананың үстіңгі жағы
қаттылық
қырларымен
және
жапсарлау
барысында
құрастыру
кондукторында немесе жеке операциямен лаз бөлшектерімен рәсімделеді.

Сур.5.18-Бағанның астымен түйісу ұшы: 1-бүйірлік тіреулер ұшы бағаналар. 2осьтік сызықтарды белгілеу үшін тірек бекіткіші, 3-баған түбінің бүйірлік
аялдамалары, 4-биіктігі реттелетін роликті тіректер, 5-өткізгіш тіректер: A, B,
C, n, b, h - сызба бойынша өлшемдер

Бағанның жоғарғы жағының ұзындығына орналастырылған тіректерге
бүйірлік тіректер мен роликті тіректер орнатылады.
4 роликті тіректерге бағанның жоғарғы жағын кранмен орнатып, оны
бағанның төменгі жағындағы траверске және бүйірлік аялдамаларға
қосыңыз. Егер шыңның көлденең табақтарында саңылаулар болса,
саңылаулардағы технологиялық секіргіш газбен кесіліп алынып, шыңдарды
бастамас бұрын, ұяның соңы жылытылады. Шыңның жобалық жағдайын
тексеріп, оның бөліктері алынады. Содан кейін Кранның иық плиталары мен
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қалған бөліктері белгіленген осьтік сызықтарға сәйкес орнатылып, оларды
ұстап алады (сурет. 5.19) [5].

Сур. 5.19-Баған конструкцияларын бекіту схемалары; 1-инвентарлық тірек, 2арқалық, 3 - тіреуіш, 4-қармау, 5-карабин, 6-шынжыр

Дәнекерленген тірек плиталары бар бағандар бірдей ретпен жиналады.
Тірек плиталары жоқ колонналар құрастыру кондукторында жиналады. Баған
шыбықтарының ұштары фрезерленеді, ал тірек тақталары жоспарланған.
Тірек тақталары бағанды өткізгіштен алып тастағаннан кейін белгіленген
осьтік сызықтар бойымен орнатылады. Баған табанының тірек жазықтығы
дәнекерлеуден кейін тегістеледі (егер бұл операция сызбада қарастырылған
болса).
Кеңістік конструкцияларын құрастыру кезінде жұмыс орны биіктікте
жұмыс жүргізуге арналған алаңдармен жабдықталады, бұл ретте, егер
жұмыстар бір мезгілде бірнеше қабатта жүргізілсе, сақтандыру қалқалары
орнатылады.
Бөлшектерді стеллаждар мен кондукторларға орналастыру крандармен
немесе жергілікті көтергіш жабдықтармен жүргізіледі. Қолмен орналастыру
екі адамнан аспайтын бөлшектерді, яғни салмағы 100 кг-нан аспайтын
бөлшектерді жүзеге асырады.
Бөлшектерді орналастыру кезінде құрылым жиналатын элементтердің
ауырлық центрін және құрылымның өзін дұрыс анықтау өте маңызды [6].
Құрылымдарды толығымен немесе үлкен үлкейтілген блоктармен
көтеру кезінде ерекше сақ болу керек (сурет.5.20). Құрылымдардың
үлкейтілген бөліктері көтерілетін элементтердің геометриялық өлшемдері
мен пішінінің өзгеруін болдырмайтын құрылғылардың көмегімен көтеріледі.

Сур. 5.20-Контур конструкцияларының мысалдары: а-кеңістіктік құрылымды
сырға, в-баған сырға, в-торлы құрылым (ферма, байланыс жəне т. б.)
тізбектермен
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Баған
орнында
орнатылған
кезде
оның
түбі
уақытша
зәкірбұрандарымен бекітіледі. Қажет болса, ол бөлшектеліп, бекітіледі.
Кранның ілгегі бағанды тексеріп, толық бекіткеннен кейін ғана босатылады.
Тар башмактары және топсалы тіректері бар бағандар мен тіректер екі
бағытта да тартылады.
Бөлшектерді немесе құрастырылатын құрылымды көтеру, жылжыту
немесе бұрау алдында олардың қаттылығы тексеріледі және қажет болған
жағдайда қосымша бекітпелер орнатылады. Металл конструкцияларды
көтеру кезінде сигнал беру жақсы жолға қойылуы тиіс. Құрастыру кезінде
көлік операцияларын, сондай-ақ кран машинисіне немесе жүкшығыр
моторисіне сигнал беруді жүктерді крандармен жылжыту бойынша
жұмыстарға үйренген және тиісті куәлігі бар жинаушылар орындайды. Жүк
қармау құрылғыларының жарамдылығы үшін жинаушылардың бригадирі
жауапты болады.
Дәнекерлеу немесе бұрандар арқылы құрылымдардың түйіспелерін
түпкілікті жобалау жеке элементтердің немесе бүкіл құрылымның
геометриялық өлшемдерінің дұрыстығын тексергеннен кейін жүзеге
асырылады. Бүкіл құрылымның геометриялық пішінін анықтайтын раманың
жеке элементтері, мысалы, бағандар, тіректер, жақтаулар, аяқ киім белгілер
мен осьтер бойымен бірден жобалық позицияға қойылып, тексеріліп,
бекітілуі керек.
Осы тексерілген және бекітілген элементтерге сәйкес басқа элементтер
салыстырылады. Салыстыру кезінде ҚНжЕ сәйкес арнайы рұқсат кестелерін
пайдаланыңыз. Салыстыру тігінен және көлденең, кейде диагональ бойынша
жасалады.
Жеке элементтердің орнықтылығы үшін олар бекітіледі. Бағандардың,
тіректердің және фермалардың тұрақтылығына ерекше назар аударылады.
Бұл элементтердің екі жазықтықтағы тұрақтылығы бірдей емес, сондықтан
орнату кезінде бұл ерекше назар аударуға тұрарлық.
Конструкцияны бекітуге дейінгі конструкциялардың тұрақтылығы
тіректермен немесе байланыстармен, ал кейбір жағдайларда бөлшектермен
қамтамасыз етілуі мүмкін.
Көлік операцияларын орындау кезінде бәрі белгіленген қашықтыққа
кетіп, жұмысты басқаратын құрастырушы конструкцияның бүйір жағында
орналасу керек.
5.7 Күрделілігi әр түрлі металл конструкцияларының элементтерін
жинау және орнату
Табақтарды түйістіру. Табақ құрылымдарынан құрылымдарды
дайындау үшін жеке табақтар қажетті мөлшердегі кенептерге дәнекерленген.
Сонымен қатар, алдымен табақтар жиналады, содан кейін табақтардың
буындары дәнекерленеді, буындық арматуралар тазаланады және
дәнекерленген табақтар роликтерде тігістерді тазалағаннан кейін
басқарылады.
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Табақтардың бір көлденең жазықтықта орналасуын қамтамасыз ететін
көлденең стеллаждарда табақтарды түйістіре жинайды. Мысалы, екі
табақтың құрастыру реті (өлшемдері 12×800×8000 және 12×800×4000 мм)
келесідей болуы мүмкін. Кран бірінші табақты сөреге қояды. Табақтардың
түйіскен жерінде саңылауды қамтамасыз ететін құрылғыны орнатыңыз. Бұл
тірек жазықтығынан төмен шығатын ернемегі бар шаршы. Содан кейін
табаққа екі метрлік сызғыш қолданылады, оны табақтың жиегімен
біріктіреді. Екінші табақ кранмен түсіріліп, табақтардың шеттерін
сызғыштың көмегімен түзу бағытта туралайды, ал екінші табақ А және В
көрсеткілерінің бағыты бойынша балғамен соғылады. Табақтардың бір
көлденең жазықтықта орналасуы сызғышпен тексеріліп, оны табақтарға
орнатады.
Осыдан кейін, білікшені в көрсеткісінің бағыты бойынша жеңіл
соққылармен құрылғыны алып тастаңыз және бауды табақтардың тік
жиектері бойымен тартып, жиналған түйіспелердің түзілуін тексеріңіз
(сурет.5.21) [29].
Дәнекерлеу нәтижесінде табақтар табақтың жазықтығында немесе
шетінде бұралуы мүмкін (сурет.5.22, а). Табақтың жазықтығында иілу
роликтерде басқарылады. Қабырғадағы қатпарлану табақтың бүкіл ұзындығы
бойымен біркелкі емес саңылауы бар дәнекерлеу кезінде және дәнекерлеу
процесі дұрыс жүргізілмеген кезде пайда болуы мүмкін. Буындағы тең емес
алшақтық табақтардың шеттерін сапасыз өңдеудің нәтижесі болуы мүмкін
(сурет.5.22, в) [29].

Сур.5.21-Табақтарды түйістіре құрастыру: А-табақтың стеллажда орналасуы,
б-саңылауларды ұстап тұруға арналған құрылғы; 1, 4 - табақтар, 2 саңылауларды ұстап тұруға арналған құрылғы, 3 - - қармауыштар

Екі жақты жиектері бар табақтарды дәнекерлеу кезінде тігістердің
көлденең шөгуінен қатпарлануға қарсы күрес деформацияны теңестіре
отырып жүргізіледі. Мұны істеу үшін табақтар бір жағынан дәнекерленген,
екі-үш өту үшін тігіс қолданылады. Осыдан кейін, біріктірілген табақтар 180°
- қа оралып, негізгі металды 2...3 мм ұстап, бұрыштың жоғарғы жағында
пісірілмеген түйіспеде кесіледі (сурет.5.22, б).
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Кесуден кейін буын дәнекерленген, тігісті төрт-бес өту үшін
қолданады, табақтың жазықтығымен шайылады (сурет.5.22, г).
Табақтардың шеттерін бір жақты дайындаумен түйіскен кезде,
тігістердің көлденең шөгуінен алынған иілуді табақтардың буындарында кері
иілуді қолдану арқылы болдырмауға болады.5.22, д). Ол үшін құрастыру
кезінде қосылатын табақтар төсемдерге орнатылады (сурет.5.23).

Сур.5.22-Құрастыру кезінде табақтардың бұзылуы: а-табақтың жазықтығында,
б-шетке, в - табақтарды тең емес саңылаумен түйістіре жинау кезінде (А-b=5
мм), г-тігістің үш қабатын салғаннан кейін түйіспеде, бір жағынан, джиектеуден кейін түйіспеде

Бұл әдісті бірдей қалыңдықтағы және бірдей сызықтық өлшемдегі
табақтардың түйіспелерін қайталап жинау кезінде қолданған жөн, бұл
табақтар үшін кері иілу шамасын ЭМОирикалық түрде орнатқан жөн.
Біріктірілген табақтардың әр жұбы үшін әр түрлі мөлшердегі табақтардың
түйінін жинау кезінде әр түрлі иілу жасау керек, сондықтан әр түрлі
қалыңдықтағы төсемдер қажет. Егер төсеу қалыңдығы дұрыс таңдалмаса,
онда дәнекерлеуден кейін бөлік бүгіліп қалады.
Табақты
конструкцияларды дайындау
кезінде
осы
тәсіл
қолданылады. Табақтардан
үлкен
кенептер
дәнекерленеді, содан кейін
олар
қажетті
ені
бар
Сур.5.23-Кері иілісі бар табақтарды
жолақтарға
таратылады.
түйістіріп құрастыру: 1-табақтар, 2 Кейіннен термиялық кесу
астар, 3-стеллаж арқалығы
арқылы
дайындамаларды
үлкейту қалыңдығы 10 мм немесе одан да көп металдан жасалады. Егер
дайындамалар келесі газбен кесуге ұшырамаса, онда үлкейтілген
дайындамалар қалыңдығы 4 мм немесе одан да көп металдан жасалады.
Ірі дайындамаларға арналған жартылай фабрикатты өңдеу кезінде
дәнекерлеуден шөгуге рұқсат етіледі: табақтың қалыңдығы 16 мм - ге дейін
және қалыңдығы 2 мм-ге дейін әр түйіспеге 1 мм.

252

Құрастыру процесінде ылғалдың, майдың және басқа да ластанулардың
қосылыстар саңылауларына және іргелес беттерге түсуіне жол берілмеуі
керек. Жиналатын бөлшектердің жиектерінің беттерін ығыстыруға
(депланациялауға) металл қалыңдығының 10% - на дейін, бірақ 2 мм-ден
аспайтын етіп жол беріледі.
Алдын ала жапсыру флюстік жастықтарда немесе металдың тура
жануын болдырмайтын флюсомагниттік стенділерде жүргізіледі.
Құрастыру кезінде дәнекерленген жіктің басы мен соңын бұйымның сыртына
шығаруға мүмкіндік беретін шығару тақтайшалары міндетті түрде
орнатылуы тиіс. Шығару тақтайшаларының жиектерін дайындау нысаны
дәнекерленетін табақтардың жиектерін дайындауға сәйкес келуі тиіс.
Дәнекерлеуден кейін шығыс жолақтары газбен кесіледі. Тігіс
металында жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін тақтайшаларды
кувалдамен ұруға жол берілмейді.
Табақтардың түйіскен қосылыстарына қойылатын техникалық талаптар
біріктірілген табақтардың қимасына, жиектерді өңдеу формасына және
дәнекерлеу әдісіне байланысты. Қалыңдығы 8 мм-ге дейінгі табақтардың
шеттері дұрыс бұрыштарда кесіледі. Қолмен дәнекерлеу кезінде қалыңдығы
6 мм-ге дейінгі табақтар бір жақты тігіспен дәнекерленген, ал 6 мм-ден
асатын табақтар МЕМСТ 5264-80 сәйкес дәнекерленген. Автоматты
дәнекерлеу кезінде жиектерін кеспей табақтардың қалыңдығы екі жақты
дәнекерлеу кезінде 50 мм-ге дейін және бір жақты дәнекерлеу кезінде 10 ммге дейін рұқсат етіледі (МЕМСТ 8713-79). Барлық басқа жағдайларда
табақтар кесілген жиектермен біріктіріледі.
Бұрыштық, швеллерлік және қос таврлы илемді түйістіріп құрастыру.
Профильді металл табағынан жасалған конструкциялар әдетте түйістіріп
жиналады.
Бұрыштық болат келесі жолдармен біріктіріледі. Буын толығымен
қабаттасумен жабылуы мүмкін және бұл жағдайда бұрыштардағы күштер
қапталдағы тігістер арқылы қабаттасуға жіберіледі. Сондай-ақ, алдымен
бұрыштарды бір-бірімен дәнекерлеуге болады, содан кейін түйісуді
қабаттасулармен жабуға болады (біріктірілген буын), бірақ мұндай байланыс
жүктеме кезінде нашар жұмыс істейді.
Қысқа бұрыштармен төсемсіз немесе төсемсіз қондыру жұптасқан
бұрыштарды қондыру кезінде қолданылады. Түйісетін бұрыштардың
сөрелерінің ені оларды орнына орнатқан кезде толық өлшемді бұрыштық
тігісті салу үшін жеткілікті мөлшерде кертпе алынатындай болуы керек.
Швеллерлер мен қос таврлы арқалықтар табақ жапсырмаларын
пайдалана отырып, жиі түйістіріледі. Бұл ретте швеллерлер мен
арқалықтардың ұштары арасындағы түйіскенде 50 мм-ге дейінгі саңылауға
жол беріледі (сурет.5.24) [40].
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Сур. 5.24-Бұрыштық болаттың түйіспелі қосылыстары: а-табақ қабаттарымен
жабылған буын, б-біріктірілген буын, в-бұрыштар мен Табақ пішіндерімен
жабылған буын; 1-түйіспелі бұрыштар ,2-түйіспелі жапсырмалар (бұрыштар), 3төсемдер

Бұрыштарды, арналарды және арқалықтарды жалғаған кезде мынадай
ережелерді сақтайды. Қосылған бөліктер көлденең де, тік жазықтықта да
буынның сынуына жол бермей, бір сызыққа салынады. Швеллерлер мен
арқалықтардың қабырғасындағы жапсырмалар қиманың бойлық осьіне
қатысты симметриялы орналасады және қысқыштардың көмегімен
қосылатын бөлшектерге тығыз тартылады. Түйісетін бұрыштардың,
швеллерлер мен арқалықтардың сөрелерін жабатын жапсырмалардың
жиектері түйісетін бөлшектердің жиектеріне параллель болуы тиіс.
Бұрыштардың,
швеллерлердің
және
арқалықтардың
сөрелерінде
жапсырманың құрама түйіскен жерінде тігісті тазалау және оның сапасы
тексерілгеннен кейін орнатылады.
5.8 Жиналған металл конструкцияларын салыстырып тексеру
Салыстыру-монтаждалған құрылымдардың жобалық жағдайға дәл
сәйкестігін қамтамасыз ететін операция. Салыстырып тексеру конструкция
монтаждау крандарымен немесе басқа да механизмдер мен құрылғылармен
ұсталғанда, сондай-ақ оны бекіткеннен кейін орнату процесінде орындалатын
көрнекі немесе аспаптық болуы мүмкін.
Көрнекі тексеру тірек беттерінің немесе соңғы негіздердің және
құрылымдардың буындарының жеткілікті дәлдігімен жасалады. Бұл
жағдайда әртүрлі өлшеу құралдарын қолдануға болады: болат таспалар,
сызғыштар, калибрлер, шаблондар және т. б.
Аспаптық тексеру монтаж элементтері мен конструкцияларын
орнатудың дәлдігін қамтамасыз ету қиын болған жағдайларда жүзеге
асырылады; бұл ретте тек тірек беттері, шеткі негіздер немесе монтаждалған
конструкциялардың түйіспелері тексеріледі.
Аспаптық тексеру-биіктігі мен тігінен жоспарда бекітілген
құрылымдардың жағдайын тексерудің ең көп таралған түрі-әртүрлі
құралдарды қолдана отырып, арнайы құрылғыларды (өткізгіштер, рамалықартикуляциялық индикаторлар және т. б.) орнату кезінде жүзеге асырылады:
теодолиттер, деңгейлер, лот-аспаптар, лазерлік құрылғылар мен құрылғылар
және т. б.

254

Болат конструкцияларды құрастыру кезінде орнатылған элементті
уақытша ұстап тұруға және оны тексеру және жобалық күйге келтіру кезінде
оның орнын реттеуге мүмкіндік беретін құрылғылар қолданылады.
Бір арматура бір элементті, топтық - бір элементті немесе бірнеше
элементті ұстауға арналған. Мұндай құрылғылардың жиынтығы құрастыру
жабдықтары деп аталады.
Тартқыштар (сурет.5.25, а) - созылуға ғана жұмыс істейтін иілгіш
(арқаннан жасалған) құрастыру құрылғылары. Металл бағаналар 12 м-ден
асатын биіктікте уақытша бекітіледі.
3 тартқыштар бұрын орнатылған бағандарға немесе іргетастарға, егер
бұл жұмыс жобасында рұқсат етілсе немесе түгендеу зәкіріне бекітіледі.
Колонналарды
тексеру
үшін
тартқыштар
4
бұрандалы
байланыстырғыштармен жабдықталған, олар тартпаларға қажетті кернеуді
береді.
Жалғыз кондукторлар (сурет.5.25, б) биіктігі 12 м дейінгі бағандарды
орнату үшін қолданылады. Кондуктор 11 бұрандармен бекітілген 10 екі
Рамадан жиналады, бағандар 12 аралық ұялармен тексерілген кезде
жылжытылады. Екінші түрі-бір кондуктордың), мысалы, Г-тәрізді полурам, уголкообразный немесе неразъемный бірі-П-бейнелі полурамы (сур. 5.25, б)
қайырмалы (бұрылмалы) арқалықтары бар 16, бағанды тексеруге арналған.
Құрастыру жабдықтары құрастыру кезінде бөлшектердің тығыз
қысылуын және элементтерді жылжыту және жиектеу кезінде берілген
геометриялық пішінді сақтауды қамтамасыз етуі керек.
Құрастыру жабдықтарында электр ұстағыштар кедергісіз, ал жинаудәнекерлеу жабдықтарында дәнекерлеу жіктерін салу қажет. Асимметриялық
қималары бар элементтерді құрастыру және дәнекерлеу кезінде
дәнекерлеуден болатын деформацияларды өтеу үшін бөлшектердің кері
иілімдерін қатаң бекітуге мүмкіндік беретін жабдықты пайдалану
ұсынылады.
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Сур. 5.25-Құрылыс конструкцияларын уақытша бекітуге жəне салыстырып
тексеруге арналған құрылғылар: а - бөлшектеу, б - бағандарды тексеруге арналған
өткізгіш, бағанды орнатуға арналған г - өткізгіш; 1 - плита, 2 - баған, 3 - тарту,
4 - бұрандалы қысқыш, 5 - сына қысқышы, 10 - тарту бұрандары, 11 - рамалар, 12
- аралық ұя, 13 - бекіту шүмегі, 14 - бағанды тексеруге арналған бұрандалар, 15 бағанды бекітуге арналған бұрандалар бағанның басындағы дирижер, 16 айналмалы сəуле, 17 - бағанның басы.

5.9 Металл құрылымдарының тораптарын гидравликалық және
пневматикалық сынау
Қысыммен жұмыс істейтін конструкция тораптарын гидравликалық
және пневматикалық сынауды жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес жүргізеді. Қысыммен
жұмыс істейтін құрылымдардың тораптарына олардың беріктігі мен
герметикалығын тексеру үшін гидравликалық және пневматикалық сынақтар
жүргізіледі. Гидравликалық және пневматикалық сынақтарды жауапты
адамның бақылауымен жүргізеді.
Дәнекерленген қосылыстарды бақылау қысыммен жұмыс істейтін
ыдыстарды орнату және қауіпсіз пайдалану ережелерінің талаптарына сәйкес
жүргізіледі. Баллондарды дайындау кезінде орындалған дәнекерлеу
қосылыстарының сапасын дәнекерлеу қосылыстарының 100% - ын сыртқы
қараумен,прототиптерді
механикалық
сынаумен,жарық
түсіретін
сәулелермен,
гидравликалық
және
пневматикалық
сынақтармен
бақылайды.Дәнекерленген қосылыстарды механикалық сынаудың міндетті
түрлері статикалық созылуға және майысуға сынау болып табылады, бұл
ретте үзілуге уақытша кедергі кемінде 38 кгс/мм2, ал майысу бұрышы кемінде 100°болуы тиіс.
Қысыммен жұмыс істейтін конструкция тораптарының сенімді,
апатсыз жұмысы және оған қызмет көрсету қауіпсіздігі конструкциялардың

256

және оның бөлшектерінің жай-күйін тұрақты бақылаумен, конструкцияларды
тексеру және тексеру кезінде анықталған көлемде уақтылы және сапалы
жөндеумен, нұсқаулықта белгіленген мерзімде тексеру гидравликалық және
пневматикалық сынақтармен және металдың тозуы мен құрылымдық
өзгеруіне қарай конструкциялардың барлық элементтерін жаңартумен
қамтамасыз етілуі тиіс.
Қысыммен жұмыс істейтін конструкциялардың тораптарын бас,
ішінара және толық тексеру нәтижелері, оның ішінде конструкциялар мен
олардың бөлшектерін ауыстыру туралы деректер, гидравликалық және
пневматикалық сынақтардың нәтижелері және т. б. паспортқа енгізіледі және
жауапты адамдардың қолдарымен бекітіледі.
Мемгортехнадзорға ведомстволық бағынысты барлық аппараттардың
паспорттық нысаны болуы тиіс, онда оны дайындауға рұқсат тіркеу нөмірі,
конструкцияның негізгі бөліктері туралы мәліметтер, штуцерлер, ернемектер,
қақпақтар және бекіту бөлшектері туралы деректер, негізгі құбыр
арматурасы, бақылау-өлшеу аспаптары және қауіпсіздік аспаптары туралы
деректер, жүргізілген гидравликалық және пневматикалық сынақтар туралы
мәліметтер, конструкцияның орналасқан жері туралы мәліметтер, оның
жарамды жай-күйі және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жауапты тұлға және
конструкцияны орнату туралы басқа туралы мәліметтер), аппараттың негізгі
элементтерін ауыстыру және жөндеу туралы мәліметтер, конструкцияны
мерзімді қайта куәландыру және тіркеу нәтижелері.
Гидравликалық және пневматикалық сынақтардан кейін құрылымдар
сыртқы тексеруден өтіп,20°температурада сумен толтырумен өлшенеді.
Егер гидравликалық және пневматикалық сынақтар кезінде судың
ағуы, терлеу немесе өтуі анықталса, конструкциялар түзетуге жіберіледі,
содан кейін олар екінші рет сыналады.
МЕМСТ 3242-69 бойынша керосинмен немесе фреонды ағын
іздегіштермен саңылаусыздыққа тігістерді тексеруге рұқсат етіледі.
Конструкцияларға
пневматикалық
сынақ
жүргізу
кезінде
пайдаланылатын Компрессор мен манометрлер қорғау аймағынан тыс жерде
болуы тиіс. Сыналатын конструкцияға сығылған азотты әкелетін құбырлар
Гидравликалық әдіспен дәнекерленген болуы керек. Күзет аймағын бақылау
үшін арнайы бекеттер орнатылады. Бекеттер саны аймақты қорғау сенімді
қамтамасыз етілуі үшін жергілікті жағдайларды ескере отырып
айқындалады.Конструкция кеңістігін беріктікке гидравликалық сынау 15 мин
бойы 0,6 МПа қысыммен жүргізіледі. Егер осы уақыт ішінде манометрде
қысымның төмендеуі байқалмаса, онда құрылым сынақтан өтті деп
танылады.
Тексеру кезінде құбыр конструкциясы қабырғаларының қалыңдығы
анықталады, дәнекерленген жіктер Рентген-гамма сәулеленуге ұшырайды,
құбыр металының механикалық беріктігін тексереді, деформацияларды
өлшейді, осы құбырға арналған нұсқаулықтар мен жобаға сәйкес құбырды
гидравликалық және пневматикалық сынақтардан өткізеді. Коррозия мен
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эрозия, гидравликалық соққы, діріл, ағын бағытының өзгеруі (үшайырлар,
иілімдер, дренаждық құрылғылар), тоқырау аймақтарының пайда болуы
мүмкін ауыр жағдайларда жұмыс істейтін құбырлардың бөлшектелген
немесе (қажет болған жағдайда) кесілген учаскелері ішкі тексеруге жатады.
Бақыланатын учаскелер кірден, шөгінділерден тазартылып, лупаның,
шамның және коррозияны, жыланкөздерді, жарықтар мен басқа да ақауларды
анықтауға арналған басқа құралдардың көмегімен мұқият тексерілуі тиіс.
Сенімді дизайнды алудың маңызды шарты-оның жоғары сапалы
орындалуы, әсіресе дәнекерлеу және басқа қосылыстардың жоғары сапасы.
Қосылыстардың сапасын тексеру сыртқы қарау, механикалық және
металлографиялық сынақтар, жіктерді жарықтандыру, гидравликалық және
пневматикалық сынақтар арқылы жүзеге асырылады. Соңғы уақытта
ультрадыбыстық сынақтар қолданыла бастады.
5.10 Әртүрлі тораптарды сызбалар және құрастыру схемалары
бойынша дәнекерлеуге және тойтаруға құрастыру
Кез келген конструкцияларды жобалау кезінде монтаждау алаңында
қосылыстар қалыптастыру бойынша жұмыстардың ең аз көлемімен зауыттың
максималды дайындығының монтаждау блоктарын пайдалану ұсынылады.
Зауыттардан жөнелтілетін конструкциялардың, әдетте, фрикциондыбұранды, дәнекерленген және құрама бұран-дәнекерленген немесе
тойтармалы қосылыстарды монтаждауда жүзеге асыру үшін толық
дайындығы болуы тиіс. - Сур.5.26 монтаждау түйіспелерін - тұтас
дәнекерленген (А) және аралас бұран-дәнекерленген немесе тойтармалы (б)
тұтас қабырғалы конструкцияларды зауыттық дайындаудың ең тән
схемалары келтірілген [40].
Негізгі
арқалықтардың
біріктірілген
үйкеліс-дәнекерленген
буындарында бір табақтан немесе екі табақты пакеттерден жасалған жоғарғы
белдіктердің дәнекерленген қосылыстары, әдетте, зауыт өндірісінде жобалық
алшақтықты қамтамасыз ете отырып, кірістірусіз жобалануы керек
(сурет.5.26, б) және s дөңгелек ойықтары бар жоғарғы белдіктің астындағы
қабырға төменгі ойықтарға симметриялы.
Ортотропты плиталары бар тұтас металл аралық құрылыстар үшін, егер
олар рұқсатке арналған конструкцияны есептеу талаптарын қанағаттандырса,
өлшемдері 50×50 мм-ден кем емес жеңілдетілген нысандағы жоғарғы
ойықтарға рұқсат етіледі (сурет. 5.26, в).
Жобада немесе нормативтік құжаттарда жіберу маркаларының
сызықтық өлшемдері мен геометриялық пішініне рұқсаттарды тағайындау
кезінде, ең алдымен, құрылымды орнатуда құрылымдардың кедергісіз және
қиын емес жиналуын қамтамасыз етуден бастау керек.
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Сур.5.26-Зауытта жасалған қатты қабырғалы арқалықтардың
монтаждық буындарын дайындау схемалары: а-тұтас дəнекерленген; б-аралас
бұран-дəнекерленген; в-жоғарғы белдікті дəнекерлеуге арналған қабырға
саңылауының нұсқасы; 1-Жоғарғы белдікті кірістіру

Дәнекерленген және аралас бұран-дәнекерленген немесе тойтармалыдәнекерленген монтаждық қосылыстары бар металл конструкцияларының
КМ сызбаларын әзірлеу кезінде жобалау ұйымы дәнекерлеу жұмыстарын
жүргізу технологиясын ескере отырып, конструкциялардың жиналуын
қамтамасыз ету және монтаждық дәнекерлеу аймақтарында тігістерде
жарықтардың алдын алу үшін бұрыштық тігістердің еруін (піспеуін)
тағайындайды:
а) көз арқалықтарының, қораптардың, қабырғалы плиталардың тұтас
дәнекерленген түйісулерінде - барлық бұрыштық тігістерде. Таратылу
ұзындығы 200 мм кем емес;
б) қондырмасы бар екі табақты пакеттік белдіктердің түйісулерінде сыртқы полипті ішкі жағына бекіту тігістерінде. Таратылу ұзындығы 50 мм
кем емес;
в) бас арқалықтарда - технологиялық ойықтардың (саңылаулардың)
жанындағы Жоғарғы және төменгі белдік тігістерінің ұштарында. Бір
табақты белдіктер үшін еріту ұзындығы 150 мм және біріктірілген түйіспесі
бар пакеттік белдіктер үшін 250 мм;
г) басты арқалықтардың қабырғаларында - кейіннен ендірмемен
Дәнекерлеумен түйісетін бойлық қабырғалардың бұрыштық тігістерінде. Еру
ұзындығы 200 мм;
д) ортотропты плиталарда - бас арқалықтардың немесе плиталардың
белдіктері бар төсеме табақтардың бойлық түйіскен тігістеріне жақын
көлденең біліктер қабырғаларының шетіндегі бұрыштық тігістерде.Таратылу
ұзындығы 100 мм артық емес;
е) монтаждық блоктарға ірілендіруге жататын ортотропты плиталарда,
кемінде үш (ені бойынша) зауыттық жөнелту маркаларынан - плитаның екі
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шетіндегі бойлық қабырғалардың ұштарындағы бұрыштық тігістерде (тарату
ұзындығы 100 мм); жалғыз плиталарда - плитаның бір шетіндегі бойлық
қабырғалардың ұштарында 100 мм еріту (төсем табағын қосу жағынан).
Негізгі сәуленің ортотропты плитамен бойлық монтаждық түйіспелі
дәнекерлеу аймағында зауытта тік қабырғалардың ұштарын белдік табағына
дәнекерлемеу ұсынылады, содан кейін ортотропты плиталардың көлденең
арқалықтарының қабырғалары бекітіледі.Плиталарды арқалықтармен
біріктіргеннен кейін, қабырғалардың ұштарын белдеулерге дәнекерлеу
қажет.
Жобалау ұйымының КМ сызбаларын әзірлеу кезінде дәнекерленген
монтаждық қосылыстар үшін жиектерді кесуге 50 мм рұқсат беру
ұсынылады:
а) бас арқалықтардың немесе ендірмелердің бір табақ белдеулерінің
жапсарларында;
б) егер олардың саны ені бойынша екіден артық болса, орта
ортотропты плиталардың (тұйық контурда орналасқан) төсем табақтарының
бойлық жиектері бойынша;
в) ортаңғы және консольді ортотропты плиталардың төсеме
табақтарының (жиектерді монтаждау бағыты бойынша тылдық) шеткері
жақтары бойынша);
г) төменгі қабырғалы плиталардың бойлық қабырғаларының
дәнекерленген түйіспелерінің шеттері бойынша;
д) тұтас дәнекерленген жапсарлардағы басты арқалықтар қабырғалары
ендірмелерінің жиектері бойынша.
Олардағы қысымның өзгеруіне сәйкес келетін элементтер қимасының
өзгеруі 1:8 көлбеу болуы керек (сурет.5.27). Белдік табақтарының кеңеюі,
әдетте, симметриялы болып табылады (сурет.5.27, а), белдік табақтарының
қалыңдатылуы бір жағынан - сыртынан немесе ішінен (қабырға жағынан
сырғанау элементтері бойынша бойлық Ысырма тәсілімен Орнатылатын
құрылымдар үшін) орындалады.5.27, б); сәулелік құрылымдардың
қабырғаларының қалыңдығының өзгеруі симметриялы түрде жасалады, ал
монтаждық буындар аймағында ұзындығы кемінде 800 мм тік сызықты бөлім
қарастырылған (сурет.5.27, в).
Пайдалану және монтаждау жүктемелерінен қысу күштерін
қабылдайтын конструкция элементтерінде 1:4 еңістерге жол беріледі.
Негізгі арқалықтардың пакеттік белдеулерін әр түрлі ені бар екі
табақтан 120-дан аспайтын және 50 мм-ден кем емес етіп жобалаған жөн.
Пакеттегі табақтардың ені мен қалыңдығының өзгеруі созылыңқы
аймақтарда 1:8 және сығылған аймақтарда 1:4 еңістігімен бірқалыпты болуы
тиіс. Пакеттік белдіктердің монтаждық буындарында тар табақты кең
өлшемге кеңейту міндетті емес.
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Сур. 5.27-Арқалықтар элементтерінің ені мен қалыңдығының өзгеруі а-белдікті
кеңейту; б-белдіктердің сыртқа (жоғарыға) жəне ішке (төменге) қалыңдауы; втұтас қабырғалы арқалықтар қабырғасының қалыңдауы; 1-қабырғаның
монтаждық дəнекерленген жіктері

Барлық жағдайларда арқалықтардың төменгі белдеулерінің екі табақты
пакеттерінің монтаждық буындары, ал жоғарғы белдіктер, әдетте, бір бөлімде
біріктірілген (сурет.5.28, а). Табақтардың ұштары зауыттық өндірісте кесу
арқылы біріктіріледі. Тігісті күшейту негізгі металмен өңделеді.
Арқалықтардың жоғарғы пакеттік белдеулерінің монтаждық түйіспелеріне
кірістірумен сәйкес келуге рұқсат етіледі (сурет.5.28, б). Кірістіру ұзындығы
біріктірілген табақтың 20 қалыңдығына тең болуы керек. Пакеттік
белдіктердің монтаждау түйіспелері үшін қалыңдығы кемінде 10 мм қолмен
дәнекерлеу бойынша қолмен көп жүрісті дәнекерлеуді және автоматты
дәнекерлеуді
қолдану
ұсынылады.

Сур.5.28-Монтаждау дəнекерлеуіне пакеттік белдіктердің жапсарларын
зауыттық дайындау: А-төменгі белдеу; б-жоғарғы белдеу; 1-монтаждау
ендірмесі

Теміржол, автожол, қалалық және жаяу жүргіншілер көпірлерінің тұтас
қабырғалы бүгілетін арқалықтары мен қораптарының тік (немесе көлденең)
аралық қаттылық қырларын қабырға мен белдеулерге үздіксіз бұрыштық
тігістермен дәнекерлеу ұсынылады (сурет.5.29, а) немесе оларды номиналды
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өлшемдері 50x50 мм дөңгелек кесу құрылғысымен жобалау (сурет.5.29, б)
[40]. Егер құрастыру және дәнекерлеу технологиясы бойынша (көбінесе
қораптық және П-тәрізді қималар) белдік тігістері көлденең қабырғаларды
немесе диафрагмаларды орнатқаннан және дәнекерлегеннен кейін жартылай
автоматты түрде қайнатылса, кесіктер міндетті болып табылады.

Сур.5.29-Тұтас қабырғалы арқалықтардың қаттылық қырлары: а-қабырғаға
жəне белдіктерге үздіксіз тігістермен дəнекерленетін; б-бұрыштарында 50×50
мм дөңгелектелген ойықтары бар

Қабырғалардың ұштарындағы бұрыштық тігістердің ұзындығы кемінде
80 мм болуы керек. Арқалықтың созылған белдеуінің бос жиегінен
қабырғаның бос жиегіне дейінгі қашықтық кемінде 40 мм болуы тиіс
(сурет.5.29, A, B төменде), тірек қабырғалары үшін бұл қашықтықты 20 ммге дейін азайтуға болады (сурет.5.30, сеч. 1-1).Қабырғалардың белдеулерге,
фасонкаларға және басқа да қабырғаларға түйіскен жерлерінде, плиталардың
бойлық және көлденең қабырғаларының қиылысуы, монтаждау
қосылыстарындағы арқалықтар қабырғаларының үзілуі, ортотропты
плиталардың бойлық қабырғаларының үзілуі, технологиялық ойықтарда
(саңылауларда) және т.б. контур бойынша түйісетін бөлшектердің жиектері
мен ұштары бойынша бұрыштық тігістермен дәнекерлеу қажет.
Тік қабырғалардың ұштарын арқалықтардың көлденең элементтеріне
дәнекерлеу орындарында, сондай-ақ бойлық және көлденең қабырғалардың
қиылысу орындарында бұрыштық тігістердің катеттері, егер тігістің негізгі
металға өту шекарасы бойынша қимада рұқсатке есептеу бойынша
катеттердің өзге қатынасы талап етілмесе, 1:1 қатынасы болуы тиіс.
КМ және МДК сызбаларында қабырғалар, белдіктер және ортотропты
плиталар жаймаларының көлденең жапсарлық тігістерінің орналасу
орындарын белгілеу кезінде осы тігістер мен қаттылық қырлары (ортотропты
плиталарда - көлденең арқалықтарда)арасындағы әдеттегі орындаудағы
конструкциялар үшін - номиналды 200 мм, бірақ түйісетін табақтардың үш
қалыңдығынан кем емес арақашықтықты қамтамасыз етеді.
Қабырға панельдерінің, ортотропты және қабырғалы плиталардың
бойлық түйіскен тігістерінен таврға дәнекерленетін бойлық қаттылық
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қабырғасына дейінгі қашықтық 100 мм-ден кем болуы тиіс (суретті
қараңыз.5.30) кез келген орындау кезінде.
Бойлық байланыстардың кергіштері мен диагональдарын, көлденең
байланыстардың кергіштерін барлық мақсаттағы аралық құрылыстардың
белдеулеріне тікелей дәнекерлеуге жол берілмейді. Байланыстар тікелей
белдіктерге тек жоғары берікті бұрандармен бекітіледі.

Сур.5.30-Қатты қабырғалы арқалықтың қаттылық қырлары мен түйіскен
жіктерінің өзара орналасу схемасы: 1-тірек қыры; 2-бойлық қабырға; 3-көлденең
қабырға

Бірінші жағдайда, кем дегенде 80 мм радиусы бар белдікке тегіс
ауысулар алу үшін дәнекерленген қосылыстың үздіксіз балқуы және
тігістердің ұштарын механикалық өңдеу қамтамасыз етілуі керек (сурет.5.31,
ал оң жақта). Екінші жағдайда, үздіксіз балқыту қажет емес, ал тігістердің
ұштарында механикалық өңдеу тек бойлық байланыстардың диагональдары
жанасатын стильдерде ғана жүзеге асырылады [40].
Байланыстарды пішіндеу конструкцияларында үздіксіз ерітуді және
тігістердің соңғы бөліктерін механикалық өңдеумен негізгі металға тегіс
ауысуды қамтамасыз ете отырып, арқалықтардың белдік табақтарына түйісу
дәнекерленген. Түйіспелі тігістің ұзындығы (яғни фасон ұзындығы) 800 ммден кем болмауы тиіс. Егер сәуленің жоғарғы белдеуі екі табақты пакет
түрінде жасалса, онда стильдер пакеттің төменгі табағына дәнекерленген.

Сур.5.31-Бойлық байланыстардың фасонкаларын а бас арқалықтарына-белдікке
бекіту; Б-қабырғаға

МДК сызбаларын әзірлеу және тұтас қабырғалы арқанды және қорапты
конструкцияларды дайындау кезінде мынадай ережелер сақталады:
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а) арқалықтар қабырғаларының дәнекерленген төсемдерінде 0,25 һст тең
шеткі, неғұрлым кернеулі аймақтарда бойлық және көлденең жапсарлы
жіктердің қиылысуын болдырмау;
б) бір бойлық түйіспелі жіктен артық емес қарастыру;
в) қабырғалардың, белдіктердің, ортотропты және қабырғалы плиталардың
көлденең жапсарлық тігістерін жікке жақын орналасқан бірқатар осьтерден
монтаждау жіктерінің саңылаулары мен технологиялық саңылауларды
кемінде 100 мм алып тастау қажет.
100 мм-ден аз қашықтықта қажет:
- тігісті күшейтуді негізгі металмен өңдеу және дәнекерлеу жұмыстары
бойынша дәнекерлеу жігі мен тігіс жанындағы аймақтағы ішкі кернеулерді
шешу;
- тұтас тасымалданатын арқалықтар мен қораптық элементтерді зауыттық
қалыптастыру кезінде қабырғалардың, белдіктердің, төсеме табақтардың
және ортотропты және қабырғалы плиталардың бойлық қабырғаларының
көлденең жапсарлы тігістері олардың осьтері арасындағы қашықтық кемінде
200 мм болатындай қашықтықта болуы керек (сурет.5.30)
д) кез келген элементтердегі қондырудың ең аз ұзындығын зауыт МДК
сызбаларын әзірлеу кезінде анықтайды. Әдетте, ол кем дегенде 20s болуы
керек және арқалық конструкциялары үшін кем дегенде 10s болуы керек,
мұндағы: S-бекітілген илемнің қалыңдығы.
Торлы фермалардың дәнекерленген элементтерінде мыналар көзделеді:
бір көлденең қимада түйісетін табақтар саны екеуден аспайды; аралас
табақтардың көлденең түйіспелері олардың арасындағы қашықтық 200 ммден кем емес; монтаждау саңылауларынің шеткі қатарынан элементтің
көлденең түйіспесіне дейінгі қашықтық кемінде 100 мм болуы тиіс. Торлы
аралық құрылыстардың элементтерінде еңіс және белдік табақтарындағы
көлденең жапсарлар саны екіден көп емес; аспа, бағана және бойлық
арқалықтар табақтарында біреуден артық емес тағайындалады.
Фрикционды-бұрандамалы монтаждық қосылыстар аймақтарында
бойлық түйіспелі тігістер дәнекерлеу жіктерінің күшейтілуін толық алып
тастағанға дейін қондырманың ені плюс 40 мм болатын негізгі металмен
механикалық өңдеуден өтуі тиіс.
5.11 Өнімнің, дайындаманың, жабдықтың кіріс сапасын бақылау
Слесарлық
жұмыстарды
өндіруге
арналған
өнімдердің,
дайындамалардың, жабдықтардың сапасы-бұл компания сапасына әсер ете
алмайтын, тек олардың қасиеттерін басқара алатын компоненттер. Күрделі
бұйымдарды өндірудің қазіргі заманғы әдістерінде, кооперация және
стандартты элементтерді пайдалану кеңінен қолданылатын кезде,
құрылымдық материалдардың, майлау материалдарының, жартылай
фабрикаттардың сапасымен қатар, компоненттердің сапасы өнімнің сапасын
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.
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Өнім сапасын кіріс бақылау (ВККП) деп тұтынушыға келіп түскен
және бұйымдарды дайындау, жөндеу немесе пайдалану кезінде пайдалануға
арналған өнім берушінің бұйымдарын бақылау түсініледі. Кіріс бақылаудың
негізгі мақсаты шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, компоненттер,
құрал-саймандардың өндіріске ену мүмкіндігін болдырмау болып табылады.
− Өнімнің сапасын бақылау үшін сапаны техникалық бақылау қызметі
ұйымдастырылады. Оның негізгі жалпы міндеті-зауыт ішіндегі ақаулардың
ең төменгі деңгейінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін өнімдердің
шығарылуын болдырмау. Техникалық бақылау қызметіне келесі функциялар
жүктелген:
− зауытқа келіп түсетін шикізаттың, материалдардың, жартылай
фабрикаттардың, жинақтаушы бұйымдардың сапасын кіріс бақылау;
− жеткізуші кәсіпорындардың өнім сапасы туралы ақпарат жинау және
жеткізушілерге наразылық білдіру үшін тиісті актілерді ресімдеу
технологиялық процестердің дәлдігін тексеру;
− жабдықтың дәлдігін тексеру, дайындалатын айлабұйымдардың,
жарақтардың сапасын бақылау;
− материалдардың сақталуын, жөнделген бөлшектердің, агрегаттардың
сапасын бақылау;
− қабылданған және жарамсыз өнімді таңбалау және оны
құжаттамалық ресімдеу;
− дайын өнімнің жинақталуын, оралуын және консервациялануын
бақылау;
− өнім сапасын басқару бойынша ұйымдастыру-зерттеу жұмысы
− сынау және пайдалану процесінде оны өндірудің әртүрлі
сатыларында анықталған өнім ақауларын талдау;
− ақау себептерін талдау бойынша жұмысқа қатысу және оны жою
бойынша іс-шараларды әзірлеу бөлшектердің, агрегаттардың сапа деңгейіне
бағалау жүргізу.
Кіріс бақылау нормативтік-техникалық құжаттамаға (НТҚ) сәйкес
ұйымдастырылады және жүргізіледі. ҚТБ қызметкерлері кәсіпорынға келіп
түсетін өнімнің сапасы мен жинақтылығын бақылаудың ұйымдастырылуын
НТҚ-ға сәйкес келетін сатып алынатын бұйымдар мен материалдарды
өндіріске берудің белгіленген тәртібінің сақталуын, сатып алынатын
бұйымдар мен материалдарда кіріс бақылауының таңбалануының болуын,
сапасыз және жиынтықталмаған сатып алынатын бұйымдар мен
материалдарға шағымдардың уақтылы ресімделуін тексереді.
Кіріс бақылауын жүргізу технологиясы өндірістік процестің сипатын
және стандарттардың сапасын кіріс бақылау жөніндегі құжаттаманың дайын
өнімінің сапасына қойылатын талаптарды, жинақтаушы бұйымдардың,
жартылай
фабрикаттардың,
материалдардың
әрқайсысы
бойынша
техникалық шарттарды ескере отырып әзірленеді.
Кіріс бақылау сапасыз өнімдердің енуіне жол бермейтін шара ғана
емес, сонымен қатар бақылау технологиясын жетілдіру және
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материалдардың, жартылай фабрикаттар мен компоненттердің сапасын
жақсарту үшін сынақтар мен зерттеулер жүргізу үшін негіз болып табылады.
Кіріс бақылауына жартылай фабрикаттар мен шикізаттан бастап
жинақтауыш тораптар мен жеке агрегаттарға дейінгі әртүрлі бұйымдар
ұшырауы мүмкін. Материалдарды бақылау кезінде сынақ хаттамасын қоспай
материалдардың жарамдылығы туралы Өнім берушінің нұсқауы бұйымның
сенімділігіне әсер ететін материалдар үшін қабылдануға тиіс екенін есте
ұстаған жөн. Материалдарға, құймаларға, жартылай фабрикаттарға
қойылатын жоғары талаптар кезінде, тіпті оларды сынау немесе талдау
туралы мәліметтер болған кезде де олардың сапасына ішінара бақылау,
сондай-ақ өнім беруші көздемеген тексерулер (мысалы, шыңдау мен
құймалардың рентгенографиялық дефектоскопиясы) жүргізіледі.
Кіріс бақылау жүйесінің маңызды элементі өндірістің барлық
кезеңдерінде моторесурстың өсуінің әр кезеңінде тұрақты сапалы өнім
шығаруды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл жұмыстың бағыттары тиімді
кіріс бақылау арқылы бастапқы материалдар, жартылай фабрикаттар және
компоненттер сапасының біркелкілігін қамтамасыз ету үшін технологиялық
процестердің тұрақтылығын сақтау болып табылады.
Қазандық қадағалау объектілерін дайындау кезінде материалдардың
қолданылуын бақылау қажеттілігі стандарттардың, техникалық шарттардың
және сызба-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін
материалды қате пайдалану жабдықты пайдалану процесінде ауыр салдары
бар аварияға алып келуі мүмкін екендігіне негізделген. Бұл ретте
сертификаттарда немесе паспорттарда көрсетілген материалдардың
таңбалануын салыстырады, сондай-ақ сертификаттарда немесе паспорттарда
келтірілген мәліметтердің толықтығын және олардың белгіленген нормаларға
сәйкестігін тексереді. Қажет болған жағдайларда материалдар дайындаушы
зауытта материалдарды жеткізуші кәсіпорын орындаған осындай бақылауға
қарамастан физикалық әдістермен бақылауға алынады.
Сатып
алынатын
материалдардың,
шикізаттың,
жартылай
фабрикаттардың және жинақтаушы бұйымдардың сапасын қамтамасыз етуге,
аралас адамдармен өзара қарым-қатынасқа, өз кәсіпорнында кіру бақылауын
ұйымдастыруға бағытталған іс-қимылдардың тұтас кешені көзделеді.
5.12 Металл құрылымдары тораптарын сынаудан кейін
анықталған ақауларды жою
Олардың сапасына қойылатын талаптарға жауап бермейтін
дәнекерленген қосылыстарды түзетуге жол беріледі. Ақаулы тігістерді
ішінара немесе толығымен алып тастау арқылы түзетуге болады, содан кейін
оларды қайта дәнекерлеуге болады. Әдетте, тігістердің ағымы мен рұқсат
етілмеген күшеюі абразивті құралмен өңделеді. Толық емес тігістер,
балқымаған кратерлер, сыртынан дәнекерленбегендер және жол берілмейтін
кесіктер кейіннен тазартылып пісіріледі. Саңылаулардың, қождың
қосылыстарының және ішкі өткізгіштердің рұқсат етілмеген саны бар

266

тігістердің учаскелері толығымен алынып, технология бойынша қайтадан
қайнатылады.
Егер тігісте немесе негізгі металда жарықтар табылса, ультрадыбыстық
диагностика көмегімен олардың ұзындығы мен тереңдігі белгіленеді.Қажет
болса, жарықшақтың басында және соңында диаметрі 6 саңылаулар
бұрғыланады...8 мм. Содан кейін олар жалпы ашылу бұрышы 80 болатын Vтәрізді немесе X-тәрізді жиектері бар дәнекерлеу үшін сайтты
дайындайды...70° қалыңдығы 6 арматураланған тегістеуішпен...8 мм;
диаметрі 6, 8 және 10 мм көмір, графит немесе мыс-графит электродтарымен
ауа-доғалы кесу, кейіннен кесу бетін абразивті құралмен кемінде 1 мм
тереңдікке механикалық өңдеу, диаметрі АНР-5, ОЗР-1, ОЗР-2 маркалы
арнайы электродтармен 3...5 мм, содан кейін қождан тазартылады.
Егер жарықшақтың басында және соңында саңылаулар бұрғыланбаса,
онда жарықшақпен тігіс бөлігін алып тастау негізгі металды әр бағытта 50 мм
ұстап жасалады. Саңылаулардың, қожды қосулардың және балқытпалардың
жол берілмейтін саны бар жіктердің учаскелерін жөндеу дәнекерлеуіне
осыған ұқсас дайындау жүргізіледі. Әдетте, жөндеуге дайындалған ақаулы
аймақты дәнекерлеу осы тігісті орындау үшін қарастырылған дәнекерлеу
әдісімен жүзеге асырылады. Ішкі ақаулары бар ұзындығы 1 м-ге дейінгі
қысқа учаскелер, сондай-ақ кесіктер, қож қосындылары, өткізгіштер
түріндегі сыртқы ақаулары бар кез келген ұзындықтағы учаскелер диаметрі
3-4 мм электродтармен қолмен доғалы дәнекерлеу немесе диаметрі 1 немесе
2 мм Св-08Г2С сымымен қорғаныш газында жартылай автоматты дәнекерлеу
арқылы түзетіледі. Ішкі ақаулар ақаулы аймақты кесу арқылы жойылады,
сыртқы - кесусіз немесе ішінара кесумен арматураланған тегістеуіштермен
жойылады.
Ақаулы учаскені түзетуге екі реттен артық жол берілмейді. Осы
ақаудың пайда болу себептері анықталғаннан және бақылаушы ұйыммен
келісілгеннен кейін ерекшелік ретінде екі реттен артық түзетуге жол берілуі
мүмкін.
Пісіргеннен кейін саңырауқұлақ тәрізді деформацияларды және
ағымдылық шегі 400 МПа-ға дейін қоса алғанда болаттан жасалған қос Тавр,
таңба және Н-тәрізді қима элементтеріндегі сөрелердің қисаюын жоюды
саңырауқұлақ тәріздес түзеуге арналған арнайы машиналарда салқын
механикалық түзетумен жүргізуге жол беріледі. Жоғарыда аталған
элементтерде,
сондай-ақ
қораптық
конструкцияларда,
ортотропты
плиталарда және конструкциялардың басқа элементтерінде рұқсат етілгеннен
асатын қалдық деформациялардың кез келген түрін термиялық және
термомеханикалық түзетумен түзетуге болады.
Егер деформациялар шекті (түзету үшін рұқсат етілетін) шамалардан
аспаса,
конструкцияларды
дайындау
процесінде
кездейсоқ
деформацияланған конструкциялар осы тәсілдермен басқарылады, бұл ретте
бөлшектерде жарықтар мен беткі қабаттардың (майысулардың) бүлінулері
болмауы тиіс.
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Тәжірибелік жұмыс 5.1
Бөлікті эскиздеу
Мақсаты: мұғалім ұсынған бөліктің эскизін орындау
Материалдар мен жабдықтар: толық өлшемді бөлшек, сызғыш,
штангенциркуль, нутромер, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға арналған
жұмыс дәптері, қалам.
Тәжірибелік тапсырма: бөліктің эскизін жасамас бұрын сізге қажет:
- бөлшекті егжей-тегжейлі қарап шығыңыз, оның барлық ішкі және
сыртқы элементтерінің пішінін біліңіз;
- бөлшектің бұйымда қандай күйде екенін (жұмыс жағдайы) немесе
станокта өңделетінін анықтау (өңдеу кезіндегі жағдай);
- бөлшектің пішінін толық көрсету үшін қажетті кескіндердің
(түрлердің, кесулердің, қималардың және шығарылатын элементтердің)
қажетті санын таңдау;
таңдау басты бейнесі;
- өндіріс технологиясын ескере отырып, өлшемдерді қолданған кезде
оларды ұтымды қою үшін бөлік элементтерін жасау кезектілігін анықтаңыз.
Проекциялардың фронтальды жазықтығындағы кескін негізгі ретінде
қабылданады. Нысан негізгі кескін объектінің пішіні мен өлшемі туралы ең
толық түсінік беретіндей орналастырылған.
Шешім: суреттердің санын анықтау кезінде келесі талаптарды
басшылыққа алу керек:
- бөліктің барлық формаларын анықтайтын суреттердің ең аз саны;
- бөлшектің көрінбейтін контурларының ең аз саны;
- проекциялау кезінде бұрмаланатын бөлшектердің ең аз саны;
- ыңғайлы мөлшерде қолдану.
Шартты белгілерді, жазуларды, белгілерді қолдану суреттер санының
азаюына ықпал етеді.
Эскизді орналастыру кезінде сурет өрісіндегі бөліктің кескіні оның
толық толтырылуын ескере отырып орналастырылады.
Бөлшектің барлық суреттері белгілі бір тәртіппен орналасқанын және
негізгі көріністің жағдайына байланысты екенін есте ұстаған жөн.
Бөліктің жалпы өлшемдерін анықтағаннан кейін, әр сурет үшін жұқа
сызықтармен жалпы тіктөрҚТұрыштар қолданылады. Негізгі суреттердің
арасында өлшемді сызықтарды қолдану үшін орын қалдыру керек. Содан
кейін жалпы тіктөртбұрыштарда симметрия осьтері, сондай-ақ бөліктің
негізгі элементтерінің осьтік және орталық сызықтары қолданылады.
Жалпы тіктөртбұрыштардың ішінде жұқа сызықтар бөлік элементтерінің
суреттерін орындайды. Әрі қарай, бөлік пішінінің дұрыс көрсетілуін
тексеріп, эскизден қажет емес сызықтар алынып, кесіктер мен бөлімдер
сызылған.
Барлық кескіндер салынғаннан кейін бөліктің жеке элементтерінің
көлемін және олардың өзара орналасуын анықтайтын сыртқы және
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өлшемді сызықтар қолданылады, содан кейін жалпы өлшемдер қойылады.
Өлшемді сызықтарды қолданғаннан кейін бөлікті өлшеуге кірісуге болады.
Өлшемдерді алу үшін болат сызғыштар, кронштейндер, нутромерлер
және т.б. қолданылады.
Өңделмеген беттерді өлшеу кезінде алынған сызықтық өлшем шамасы
жұп санға немесе беске көбейтілген санға дейін дөңгелектенеді.
Қосылатын беттердің диаметрлерінің өлшемдерін қою кезінде өлшеу
кезінде алынған сандық мәндер сандардың қалыпты қатарына келтірілуі
керек екенін есте ұстаған жөн. Бөлікті өлшеу нәтижесінде алынған
өлшемдер номиналды өлшемдермен салыстырылады және эскизге жақын
болады. Осыдан кейін біріктірілген бөліктердің өлшемдері сәйкес келеді.
Эскиздерге өлшемдерді қолданған кезде бөлшектердің жанасатын
(жанасатын) беттерінің өлшемдерін мұқият тексеріңіз. Біріктірілген
бөліктердің номиналды өлшемдері бірдей болуы керек, әйтпесе өнімді
жинау мүмкін болмайды.
Бұранданы өлшеу үшін оның негізгі параметрлерін анықтау керек:
сыртқы диаметрі, профилі, қадамы, кірістілігі мен бағыты, кесу ұзындығы.
Ең алдымен, бұранданы тексеру арқылы мыналар анықталады:
бұранданың тобы (бекіту немесе жүріс); бұранданың бағыты мен
кірістілігі; бұранданың профилі.
Штангенциркуль бұранданың сыртқы диаметрін өлшейді және оны
стандартты кестелерге сәйкес реттейді.
Құрастыру блогына кіретін бөлшектерді эскиздеу кезінде назар
аудару керек:
- эскиздерді қарапайым бөлшектерден бастап, біртіндеп күрделіге көшу
ұсынылады;
- негізгі суретте корпус бөлігі құрастыру қондырғысының құрылымындағы
жұмыс жағдайына сәйкес көрсетіледі. Айналу бетінің пішіні бар және
слесарлық құралдармен өңделген бөліктер көлденең күйде бейнеленген.
Тәжірибелік жұмыс 5.2
Құрастыру сызбасын орындау
Мақсаты: оқытушы ұсынған құрылымның құрастыру сызбасын
орындау
Материалдар мен жабдықтар: құрылымы бейнеленген плакаттар,
сызғыш, штангенциркуль, нутромер, калькулятор, тәжірибелік жұмыстарға
арналған жұмыс дәптері, қалам.
Тәжірибелік тапсырма: құрастыру қондырғысын қарастыру кезінде
мыналарды білу керек:
- өнімнің мақсаты, жұмыс принципі және конструкциясы, яғни ол
қандай бөліктерден тұрады, олардың функциялары, өзара байланыс әдістері;
- бұйымды құрастыру және бөлшектеу тәртібі;
- эскизге жатпайтын стандартты бөлшектердің болуы.
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Шешім: Құрастыру сызбасын орындаудың келесі реттілігі анықталды:
- құрастыру бірлігімен танысу;
- құрастыру бірлігіне кіретін бөлшектердің эскиздерін орындау
(стандарттыдан басқа);
- сипаттізімді құру;
- құрастыру қондырғысының қажетті және жеткілікті санын анықтау;
- бұйымның құрамдас бөліктерінің позицияларының нөмірлерін салу;
- габариттік, орнату, қосу, сондай-ақ қажетті ұштасатын және
анықтамалық өлшемдерді салу;
- негізгі жазбаны (мөртабанды) сызбалық шрифтпен толтыру;
- әр түрлі сызықтардың қалыңдығына сәйкес сызбаны соғу (МЕМСТ
2.303–68).
Ерекшелік құрастыру бірліктерінің негізгі құжаты болып табылады
және оның құрамын анықтайды. Ол МЕМСТ 2.103–68 белгілеген нысан
бойынша әр құрастыру бірлігіне А4 форматындағы жеке табақтарда
орындалады.
Жалпы жағдайда техникалық сипаттама қатаң ретпен орналасқан келесі
бөлімдерден
тұрады:"
құжаттама","
құрастыру
қондырғылары","
бөлшектер"," стандартты бұйымдар","материалдар". Әр бөлімнің атауы
"атауы" бағанында тақырып түрінде көрсетіледі және жұқа қатты сызықпен
белгіленеді. Бөлім атауының алдында және кейін жол өткізіледі. Әрбір
бөлімнің соңында кемінде бір бос резервтік жол қалдырылады. Бөлімдердің
болуы өнімнің құрамына байланысты. Сонымен, жоғарыда келтірілген
сипаттамада 4 бөлім бар.
Құрастыру қондырғысының кескіндерінің санын анықтау кезінде
келесі ойларды басшылыққа алу керек: суреттердің саны минималды болуы
керек, бірақ бүкіл өнімнің дизайны туралы да, оның жеке компоненттерінің
пішіні туралы да толық түсінік алу үшін жеткілікті. Негізгі кескінді (негізгі
көріністі) орнатқан кезде, бұл пішінде құрастыру бірлігі жұмыс жағдайында
бейнеленгенін есте ұстаған жөн.
Егер кез-келген бөліктердің конфигурациясын немесе олардың
қосылу сипатын анықтау үшін құрастыру қондырғысының сызбасындағы
негізгі кескіндер жеткіліксіз болса, қажетті бөлімдер, бөлімдер немесе
қосымша түрлер берілуі керек.
Бұйымның әрбір құрамдас бөлігі үшін ерекшелікке сәйкес позицияның
нөмірі жазылады, ол шығару желілерінің сөрелеріне орналастырылады.
Позиция нөмірлерінің шрифті осы сызбадағы өлшемді сандар үшін қаріптен
екі өлшемге үлкен болуы керек. Позициялардың нөмірлері сызбада, әдетте,
бір рет жазылады. Шығару сызығы бір жағынан сөреге қосылады, ал екінші
жағынан бөліктің кескініне еніп, нүктемен аяқталады.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Т - қос тавр, Н-тәрізді және қорап тәрізді қима элементтерінің
бойлық иілісі қалай басқарылады?
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2. Болат табағыты кесу және кез-келген пішінді бөлшектерді кесу
үшін қандай кесу қолданылады?
3. Жазықтықта жоспарлау және фрезерлеу не үшін орындалады?
4. Табақтың қалыңдығы 40 мм-ден аспайтын жағдайда көлденең
буындары бар панельдер қайда басқарылады?
5. Бұрандалы өткізгіш қандай құрылымдарды құрастыру үшін
қолданылады?
6. Металл бағаналарды жинау үшін қандай жабдық қолданылады?
Тест тапсырмалары
1. Әмбебап және жолақты илемнің толқындығы …
a) жайма түзету машиналарында;
b) сұрыптық түзету машиналарында;
c) көлденең дұрыс пресс тежегіштерінде;
d) тік престерде;
e) токарлық станоктарда.
2. Әмбебап және жолақты илемнің қылыш және бұрандама тәрізділігі …
a) жайма түзету машиналарында;
b) сұрыптық түзету машиналарында;
c) көлденең дұрыс пресс тежегіштерінде;
d) тік престерде;
e) токарлық станоктарда.
3. Пішінді бұрыштық илемді түзету үшін …
a) табақты түзету машиналары;
b) сұрып түзету машиналары;
c) көлденең дұрыс иілу пресстері;
d) тік престер;
e) Токарлық станоктар.
4.Табақтың немесе жолақтың қылыш тәрізділігі …
a) жайма түзету машиналарында;
b) сұрыптық түзету машиналарында;
c) көлденең дұрыс пресс тежегіштерінде;
d) тік престерде;
e) элементтің дөңес жағындағы "сыналарды" қыздыру арқылы термиялық
әдіспен.
5. Оттекті кесу кезінде отты қыздыратын жанғыш газ ретінде қолданылады..
a) ацетилен;
b) азот;
c) этан;
d) сутегі;

271

e) көміртек.
6. Роликті стенд құрастыру және дәнекерлеу үшін қолданылады
a) цилиндрлік құрылымдар;
b) металл бағаналар;
c) кран арқалықтары;
d) аралықтарға;
e) байланыстар.
7. Бұрандалы өткізгіш құрастыруға арналған ....
a) цилиндрлік құрылымдар;
b) металл бағаналар;
c) дәнекерленген қос тавр арқалықтары;
d) аралықтарға;
e) байланыстар.
8. Аспаптық тексеру әр түрлі құралдарды қолдана отырып, арнайы
құрылғыларды орнату кезінде жүзеге асырылады: …
a) теодолиттер;
b) сызғыштарын;
c) деңгейлері;
d) рулеткалар;
e) щупа.
9. Құрылымдық кеңістікті беріктікке гидравликалық сынау қысыммен жүзеге
асырылады .....
a) 15 мин ішінде 0,6 МПа;
b) 25 мин ішінде 1,6 МПа;
c) 2,6 МПа 35 мин ішінде;
d) 45 мин ішінде 3,6 МПа;
e) 55 минут ішінде 4,6 МПа
10. Ақаулы учаскені түзету саны....
a) бір рет;
b) екі рет;
c) үш рет;
d) төрт рет;
e) бес рет.
Қысқаша қорытынды
Құрастыру жұмыстарының мақсаты-құрастыру сызбасына сәйкес
металл конструкцияны құрастыру. Бастапқы элементті қалыптастыру үшін
құрастыру бөлшектерін бір-біріне бекіту және бекіту процесі құрастыру деп
аталады. Құрастыру-құрылымдарды өндірудегі негізгі операциялардың бірі.
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Жиналған құрылымдар дәнекерленген. Кейбір жағдайларда құрастыру
жұмыстары электр доғалы дәнекерлеуді қолдана отырып, дәнекерлеуге
ауысады. Сирек жағдайларда тойтармалар мен бұранды қосылыстар
қолданылады.
Құрастыру технологиялық процесі өндіріс тәсіліне қарамастан мынадай
талаптарды қанағаттандыруы тиіс: құрастыру мен дәнекерлеудің талап
етілетін бірізділігін сақтау; слесарь еңбегінің өнімділігін арттыратын қажетті
құрал-саймандар мен айлабұйымдарды қолдану; құрастыру операцияларын
дәнекерлеу жөніндегі операциялармен байланыстыру; құрастыру сапасына
операциялық
бақылау
жүргізу;
конструкциялардың
өлшемдеріне
рұқсаттарды сақтау; қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.
Дәнекерлеуге арналған конструкцияларды құрастыру процесі келесі
жұмыс түрлерін қамтиды: құрастыру орнына жақын орналасқан сөрелерде
құрастыру үшін берілген бөлшектерді орналастыру; нақты құрастыру, яғни
жеке бөлшектерді сызбада көрсетілген өзара орналастыруда орналастыру;
бөлшектерді бір-біріне бекіту немесе ұсақ бөлшектерді негізгі үлкенге бекіту
алдымен қысқыш немесе кергіш құрылғылармен, содан кейін қысқа
тігістермен (ілгектермен) және жиналған құрылымды дәнекерлеуге
дайындау.
Әрбір слесарь-құрастырушының басты міндеті-қауіпсіздік ережелерін
сақтай отырып, жоғары сапалы құрастыруды қамтамасыз ететін
технологиялық операцияларды орындаудың жоғары өнімді әдістерін
қолдану. Конструкциялар құрастыру сөрелерінде, кондукторларда,
қондырғыларда жиналады. Металл конструкцияларды құрастыру кезінде
негізгі операциялар бір операцияның алдында екіншісінің алдында болатын
жұмыстарды орындаудың технологиялық картасына сәйкес белгілі бір
тәртіппен орындалады.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
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3. Крупицкий Э.И. Слесарное дело. Минск «Высшая школа», 1976-288
с.
4. Мельников Н. П., Металлические конструкции за рубежом, М., 1971;
Строительные нормы и правила, ч. 2, раздел В, гл. 3.
5. Микульский В.Г., Горчаков Г.И. Строительные материалы. АВС
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6. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. Учебное пособие
о подготовке рабочих на производстве. М.: Машиностроение, 1983 -220 с.
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6-БӨЛІМ.
ӨНДІРІСТІК
ПРАКТИКАДА
МЕТАЛЛ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ
ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары
Оқушы осы бөлімді өткеннен кейін білім алушылар мынаны
меңгереді:
− жұмыс орнын ұйымдастыруға және дәнекерлеу жұмыстарының
қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды сақтау;
− металл конструкцияларын құрастыру технологиясын қадағалау керек
− слесарлық, дәнекерлеу және тойтару жұмыстарын орындау;
− құрастыру сапасын тексеру дағдыларын меңгеру.
Алдын ала талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушы металл
құрылымдарын құрастыру бойынша слесарь ретінде өндірісте негізгі
жұмыстарды орындау үшін теориялық білімді және практикалық дағдыларды
меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары: плакаттар; макеттер; конструкциялардың
сызбалары; дәптер; қарындаштар, қаламдар.
Кіріспе
Өндірістік
практиканың
мақсаты-білім
алушыны
металл
конструкцияларды
дайындау
кезіндегі
негізгі
технологиялық
операциялармен, қажетті технологиялық жабдықтармен, сондай-ақ өндірістің
құрылымы мен ұйымдастырылуымен таныстыру.
Өндірістік тәжірибенің міндеттері:
1) Теориялық білімді бекіту;
2) Қажетті практикалық дағдыларды игеру;
3) Жұмысқа орналасуға дайындық;
4) Кәсіпорынның өндірістік қызметін зерттеу.
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6.1 Кәсіпорындарда өндірістік практикаға тапсырма
Өндірістік тәжірибе оқу жоспарының бөлігі болып табылады.
Білім алушы қосымша білім алуға ықпал ететін белгілі бір мақсатпен
практикаға жіберіледі.
6.1.1 Өндірістік практиканың мақсаттары мен міндеттері
Өндірістік практика оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады
және 1413000 "Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері
бойынша)"мамандығы бойынша оқу жоспарларына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Өндірістік технологиялық тәжірибенің міндеті:
- металл конструкцияларын дайындау технологиялық процестерімен
танысу;
- арнайы және бейіндеуші пәндерді оқу кезінде алынған білімді бекіту;
- мамандық бойынша практикалық кәсіби дағдыларды алу;
- білім алушыларды еңбекке және болашақ мамандыққа деген құрмет
пен сүйіспеншілікке, еңбек мәдениетіне және тапсырылған жұмысқа
жауапкершілік сезіміне тәрбиелеу.
Өндірістік технологиялық практика екі кезеңнен тұрады:-I-II
разрядты слесарь - құрастырушының кәсіптері бойынша штаттық (ақы
төленетін) лауазымдардағы өндірістік жұмыс кезеңі, кәсіпорынның негізгі
цехтарында: - білім алушы өндірістің неғұрлым маңызды учаскелерінде
білікті жұмысшылардың дублерлері ретінде жұмыс істейтін өндірісте
қолданылатын технологиялық процестерді зерттеу кезеңі. Жергілікті
жағдайларға байланысты өндірістік технологиялық практиканың осы
кезеңдерінің
кезектілігін
оқу
орындары
практика
базасындағы
кәсіпорындармен келісім бойынша белгілейді.
6.1.2 Практика базалары
Практика базасы қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандырылған
және озық технологияны қолданатын озық кәсіпорындар, металл
құрылымдарын шығаратын мамандандырылған кәсіпорындар болуы керек.
Практика базаларын таңдау кезінде мүмкіндігінше оқу орнына жақын
орналасқан және маман даярлау бейініне сәйкес келетін кәсіпорындарды
пайдалану қажет.
6.1.3 Жеке тапсырма
Әр студент өндіріс жағдайларын ескере отырып жасалған оқу орнының
практика жетекшісінен жеке тапсырма алады. Жеке тапсырма курстық
жобалау үшін бастапқы деректерді жинауды қамтиды. Тапсырмада: - станок
бөлшектерінің тозуы, тозу түрлері; - ұсынылатын бөлшектер мен
тораптардың технологиялық операциялары; - жөндеуге жататын
бөлшектердің атауы көрсетіледі;
- студент кәсіпорында орындауы тиіс слесарлық жұмыстар; - зерттеу
сипатындағы жұмыс тақырыбы. Материалдарды жинауға арналған жеке
тапсырма курстық жобалаудың болашақ жетекшісімен алдын-ала келісілуі
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керек. Зерттеу сипатындағы жеке тапсырманың тақырыбы студенттердің
қабілеттерін, бейімділігін және дайындық деңгейін, нақты кәсіпорындардың
мүмкіндіктері, жағдайлары мен технологиялық бағытын - тәжірибеден өту
орындарын ескеруі керек. Жұмыс нәтижелерін дипломдық жобаларда
пайдалану ұсынылады.
Зерттеу сипатындағы жеке тапсырмалардың шамамен алынған
тақырыбы:
- Тораптарды құрастыру және металл құрылымдарының элементтерін
орнату;
- Жиналған металл конструкцияларын салыстырып тексеру;
- Әртүрлі тораптарды сызбалар және құрастыру схемалары бойынша
Дәнекерлеуге және тойтаруға құрастыру;
- Сынаудан кейін анықталған металл құрылымдарының ақауларын
жою.
6.1.4 Әдістемелік ұсынымдар
Студент практика кезінде күнделікке жазбалар жүргізуі керек, онда
зерттелген мәселелер бойынша барлық ақпарат пен материалдарды
толығымен көрсетіп, жазбаларын эскиздер мен сызбалармен суреттеуі керек.
Оларда білім алушыларда өндірістік практикадан өту кезінде туындауы
мүмкін практикалық ескертулер мен ұсыныстар болуға тиіс. Бұл ескертулер
студентке металл құрастыру пәнін оқып, курстық және дипломдық
жобаларды орындауға көмектеседі. Өндірісте қабылданған металл
конструкцияларын құрастыру дәйектілігіне сәйкес өндірістік тәжірибені
шартты түрде технологиялық, конструкторлық және ұйымдастырушылық —
экономикалық бөліктерге бөлуге болады.
Тәжірибе мазмұнын терең зерттеу студенттерге курстық жобаны
орындау кезінде металл конструкцияларын құрастырудың тиімді әдістерін
ұсынуға және дамытуға мүмкіндік береді.
6.1.5 Практика мазмұны
Кәсіпорынмен танысу, кәсіпорынның жұмыс режимі бойынша
нұсқаулық. Кәсіпорын мамандарының сұхбаттары
Кәсіпорынмен танысуды практиканың зауыттық басшысы оқу
орнының практика жетекшісімен бірлесіп жүзеге асырады, олар студенттерді
өндірістік практиканың жұмыс жоспарымен және бағдарламасымен,
кәсіпорынның қысқаша тарихымен және негізгі және қосалқы өндіріс
цехтарымен,
кәсіпорынның
бас
мамандарының
функцияларымен
таныстырады. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі, ішкі тәртіп ережелері,
қауіпсіздік техникасы және кәсіпорындағы өрттен қорғау бойынша
нұсқаулық жүргізіледі. Кәсіпорынның аса қауіпті жұмыс орындары мен
учаскелері бөлінеді. Жұмыс орындары бойынша бөлу жұмыс жоспарына
және өндірістік практикадан өтудің күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі.
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6.1.6 Штаттық (ақы төленетін) жұмыс орындарындағы өндірістік
жұмыс
Өндірістік жұмыс металл конструкцияларын дайындау жөніндегі
негізгі өндірістік цехтарда II разрядты металл конструкцияларын құрастыру
жөніндегі слесардың штаттық лауазымдарында өтуі тиіс. Өндірістің
ерекшелігін ескере отырып, білім алушыларды ақы төленетін жұмыс
орындарындағы жұмыстың барлық кезеңі ішінде жұмыс орындарымен
қамтамасыз ету қажет. Білім алушыларды бір жұмыс орнынан екіншісіне
ауыстыруды практика жетекшісі қажетті дағдыларды игеруіне және алдыңғы
жұмыс орнын зерделеуіне қарай (кесте бойынша) жүзеге асырады.
Практиканың осы кезеңінде білім алушылар цехтың (учаскенің) өндірістік
жоспарын орындауға қатысады. Ақылы жұмыс орнындағы өндірістік
практика кезеңінде білім алушыға оқу орнынан осы өндірістің жекелеген
мәселелерін зерделеуге жеке тапсырма беріледі. Жеке тапсырманың нысаны
қосымшада келтірілген. Жеке тапсырманың мазмұны білім алушылардың
жұмыс орнында орындайтын өндірістік жұмысының сипатына және осы
ретте пайдаланылатын жабдықтар мен құралдарға байланысты анықталады.
Жеке тапсырманың болжалды тақырыбы жұмыс орнында білім алушылар
орындайтын өндірістік жұмыстың сипатына және сол кезде қолданылатын
жабдықтар мен құралдарға байланысты анықталады.
6.1.7 Жұмыс орындарында металл конструкцияларын дайындау
технологиясын зерделеу
1) Слесарь-құрастырушы жұмысының ұйымдастырылуы мен мазмұнын
зерделеу кезінде білім алушылар бұрандалы қосылыстары бар бөлшектерді,
тартылған бөлшектерді құрастыру технологиясын, сырғу, тербелу
мойынтіректері бар тораптарды құрастыру технологиясын, белдікті, тізбекті
және тісті берілістерді құрастыру технологиясын, қолданылатын слесарлықмонтаждау құралын, бақылау және өлшеу құралдарын, слесарьқұрастырушының жұмыс орнын ұйымдастыруды зерделеуі тиіс. Практика
процесінде білім алушылар жұмысқа тікелей қатысып, әртүрлі тораптарды
құрастыру,
құрастыру
сапасын
бақылау
кезінде
технологиялық
операцияларды орындау бойынша практикалық дағдыларды меңгеруі тиіс.
Слесарь-құрастырушының жұмысын ұйымдастыру мен мазмұнын зерделеу
нәтижесінде оқушылар қолмен механикаландырылған слесарлық-монтаждық
құралдар мен айлабұйымдарды, бақылау және өлшеу құралдарын пайдалана
білуі, жиналатын жабдықтың сипаттамасымен жиналатын тораптарға
Құрастырудың технологиялық схемасын жасай білуі тиіс.
2) Дәнекерлеуші жұмыстарының ұйымдастырылуы мен мазмұнын
зерделеу кезінде жарықтарды қолмен дәнекерлеу, Автоматты балқыту,
бөлшектерді Металдау технологиясымен, жабдықтармен, дәнекерлеушінің
жұмыс орнын ұйымдастырумен, дәнекерлеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік
ережелерімен танысу қажет. Дәнекерлеуші жұмысының мазмұнын зерттеу
нәтижесінде студенттер қолмен дәнекерлеу технологиясын, флюс қабатының
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астына төсеу, электровибро доғаны балқыту, металдандыру технологиясын
білуі керек, дәнекерлеу және балқыту арқылы бөлшектерді қалпына
келтірудің технологиялық процесін құра білуі керек.
3) Гальваника жұмысының ұйымдастырылуы мен мазмұнын зерделеу
кезінде оқытушыларды электротехникалық ванналардың құрылғысымен
және жұмысымен, бөлшектерді хромдаумен, қалумен қалпына келтірудің
технологиялық процесімен, электролиттік майсыздандыруға және хромдауға
арналған электролиттермен, гальваника жұмысы кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидаларымен таныстыру қажет. Гальваникалық жұмыстың
мазмұнын зерттеу нәтижесінде студенттер хромдау, никельдеу, салқындату
технологиясын білуі керек, 1-2 бөлікке хромдаудың негізгі параметрлерін
көрсете отырып, зауытта қолданылатын электролиттік ванналардың
құрылымы мен жұмысының сызбасын жасай білуі керек.
6.1.8 Жеке цехтарға, учаскелерге жəне кəсіпорын бөлімшелеріне
өндірістік экскурсиялар
Өндірістік экскурсиялар негізгі және қосалқы цехтардың өндірістік
құрылымымен және жұмысын ұйымдастырумен, өндірістің жалпы
технологиясымен, озық технологиялық процестермен, еңбек әдістерімен
және өндіріске енгізілген техниканың жаңа түрлерімен, құрал-саймандық
және энергетикалық шаруашылықты ұйымдастырумен, материалдықтехникалық жабдықтауды ұйымдастырумен, техникалық бақылау бөлімінің
жұмысын ұйымдастырумен, өндірісті басқарудың автоматты жүйесін
ұйымдастырумен танысу мақсатында жүргізіледі. Құю цехының ұста,
қалыптау және өзек бөлімдерінде, жылу цехында, бас энергетик қызметінде
және материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінде, техникалық бақылау
бөлімдерінде экскурсия жүргізу нәтижелері қосалқы цехтар мен
қызметтердің ұйымдық құрылымын және олардың негізгі цехтармен өзара
байланысын білумен анықталады.
6.1.9 Практиканттардың жұмысын бақылау жəне есептілік
Практика бағдарламасының орындалуын күнделікті бақылауды
практиканттардың жұмыс орындарындағы жұмыс сапасын, олардың
практика бойынша күнделіктерінің мазмұнын тексеру және олардың алған
практикалық дағдыларының деңгейін анықтау жолымен жекелеген учаскелер
практикасының тікелей басшысы жүзеге асырады. Практиканы мерзімді
тексеруді оқу орнының практика жетекшілері оқытушылармен әңгімелесу,
олардың күнделіктерін тексеру және практика жетекшілерінен учаскелердегі
практиканттардың жұмысы туралы пікір алу арқылы жүргізеді.
Практика бойынша білім алушылардың есебі жеке тапсырманың
орындалуы туралы есеп, сондай-ақ техникалық сауатты құрастырылған
күнделік болып табылады, оған күн сайын орындалатын жұмыстардың
тізбесі енгізіледі, цехтың сипаттамасы, өндіріс схемасы беріледі,
автоматтандыру құралдарын өндірудің негізгі жабдықтары мен технологиясы
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сипатталады, қолданылатын шикізаттың, цех материалдарының, дайын
өнімнің қасиеттері мен сапасы және т. б. оларда МЕМСТ және т. б.
Күнделікте практикадан өту учаскесіндегі жұмыстың озық әдістері мен
ұйымдастырылуы, технологиялық процесті жетілдіру, сондай - ақ қоғамдықсаяси практика мәселелері бойынша орындалған жұмыс көрсетіледі.
Күнделікке мүмкіндігінше технологиялық процестердің схемалары,
сызбалар, негізгі жабдықтар мен аппараттардың эскиздері және басқа да
графикалық материалдар қоса берілуі тиіс.
Практика бойынша жеке қорытындылар мен оның нәтижелерін
бағалауды жеке бақылаулар, практика жетекшілерінің пікірлері, білім
алушылардың алған практикалық дағдылары мен білімдерінің деңгейі,
күнделіктері мен жеке тапсырмаларының сапасы негізінде кәсіпорынның
практика жетекшісі береді. Оқу орнының практика жетекшілері сол
қорытынды мен бағалау негізінде саралап бағалаумен практика бойынша
сынақ қояды.
Өндірістік-практика бойынша есеп беруге арналған сұрақтардың
үлгі тізбесі
1. Кәсіпорын тарихы (практика объектісінің қысқаша сипаттамасы)
2. Металл құрылымдарын дайындау цехының құрылымы
3. Цехтардың болуы, олардың мақсаты, шығарылатын өнім.
4. Өндірісте қолданылатын жабдықтар мен құрылғылар және олардың
қысқаша сипаттамасы.
5. Слесарь-құрастырушылардың, өзге де жұмысшылардың саны,
олардың разрядтары, жұмыс өтілі (жылы).
6. Кәсіпорында қосылыс тораптарын дайындау әдістері.
7. Слесарьдың жұмыс орнын ұйымдастыру.
8. Балға, циркуль ілгегі, шаршы және басқа да кез келген бөлшектерді
жасау жөніндегі слесарлық жұмыстардың технологиясы. Өңдеуді белгілеу
және т. б.
9. Металл конструкцияларын құрастыру бойынша жұмыстарды
орындау кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.
6.2 Күрделі емес металл конструкцияларын құрастыру бойынша
жұмыстар өндірісі (жұмыс орнында)
6.2.1 Тораптарды құрастыру жəне күрделілігі əртүрлі металл
конструкцияларының элементтерін орнату
Бастапқы элементті қалыптастыру үшін құрастыру бөлшектерін бірбіріне бекіту және бекіту процесі құрастыру деп аталады [40].
Құрастыру-құрылымдарды өндірудегі негізгі операциялардың бірі.
Жиналған құрылымдар дәнекерленген. Кейбір жағдайларда құрастыру
жұмыстары дәнекерлеуге ауысады.
Құрылымдарды құрастыру технологиясы шеберханадағы жабдыққа
және өндіріс әдісіне байланысты.
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Дәнекерленген металл конструкцияларын өндірудің үш түрі бар:
жалғыз, сериялық және жаппай.
Жеке өндіріс дегеніміз-пішіні мен өлшемі бойынша ерекшеленетін
әртүрлі құрылымдарды дайындау. Құрастыру цехының әр жұмыс орнында
әртүрлі конструкцияларды жасау үшін әртүрлі құрастыру жұмыстары
жүргізіледі. Мамандандыру жұмыс орындары жоқ. Әрбір жаңа
конструкцияны жасау кезінде жұмыс орны қайта құрылады. Құрастыру
барысында әмбебап құралдар мен құрылғылар қолданылады.
Сериялық өндіріс дегеніміз-бірдей өнімдерді үлкен партияларда немесе
серияларда шығару. Мамандандырылған жұмыс орындарында сериялық
өндіріс кезінде белгілі бір құрастыру операциялары орындалады [40].
Қолданылатын мамандандырылған құрылғылар кез-келген өнімді
жинау үшін қатаң белгіленген мақсатқа ие. Мұндай құрылғыларды пайдалану
еңбек өнімділігін арттыруға және құрылымдардың сапасын жақсартуға
көмектеседі.
Жаппай өндіріс-бұл бір ассортименттің өнімдерін ұзақ уақыт өндіру.
Құрастыру технологиялық процесі өндіріс тәсіліне қарамастан мынадай
талаптарды қанағаттандыруы тиіс: құрастыру мен дәнекерлеудің талап
етілетін бірізділігін сақтау; слесарь еңбегінің өнімділігін арттыратын қажетті
құрал-саймандар мен айлабұйымдарды қолдану; құрастыру операцияларын
дәнекерлеу жөніндегі операциялармен байланыстыру; құрастыру сапасына
операциялық
бақылау
жүргізу;
конструкциялардың
өлшемдеріне
рұқсаттарды сақтау; қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.
Құрастыру процесі туралы ақпарат құрастыру қондырғыларын
құрастырудың технологиялық карталарына және құрылымның жалпы
жинағына жазылады. Егер құрылымды жасау кезінде құрастыру жұмыстары
дәнекерлеу операцияларымен ауысса, онда дәнекерлеу процесі бірдей
технологиялық картада сипатталады.
Дәнекерлеуге арналған конструкцияларды құрастыру процесі келесі
жұмыс түрлерін қамтиды: құрастыру орнына жақын орналасқан сөрелерде
құрастыру үшін берілген бөлшектерді орналастыру; нақты құрастыру, яғни
жеке бөлшектерді сызбада көрсетілген өзара орналастыруда орналастыру;
бөлшектерді бір-біріне бекіту немесе ұсақ бөлшектерді негізгі үлкенге бекіту
алдымен қысқыш немесе кергіш құрылғылармен, содан кейін қысқа
тігістермен (ілгектермен) және жиналған құрылымды дәнекерлеуге
дайындау.
Құрылымды құрастыру кезінде бірдей операцияны орындау үшін
слесарь әртүрлі жұмыс әдістерін қолдана алады. Жұмыс әдістерін таңдау тек
слесарьдың біліктілігі мен тәжірибесіне ғана емес, сонымен қатар құралдар
мен құрылғылардың болуына да байланысты. Әрбір құрастырушының басты
міндеті техника қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, құрастырудың
жоғары сапасын қамтамасыз ететін технологиялық операцияларды
орындаудың жоғары өнімді тәсілдерін қолдану болып табылады.
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6.2.2 Құрастыру əдістері
Элементтердің пішініне, өлшемдеріне және өндіріс типіне байланысты
конструкцияларды дәнекерлеуге құрастырудың мынадай тәсілдері
қолданылады: алдын ала белгілеу бойынша құрастыру; бекіткіш-тіреулер
бойынша;
шаблондар
бойынша;
жиналатын
элементтердегі,
кондукторлардағы, ағынды желілердегі бақылау саңылаулары бойынша[40].
Белгілеу бойынша құрастыру әр элементтің орналасуы сызба
өлшемдеріне сәйкес іргелес элементтерге қолданылатын сызықіздермен
анықталады. Конструкция қолданылған сызықіздерге сәйкес жиналады.
Көшірме үлгілері бойынша құрастыру ерекшеленеді, себебі олар
бастапқыда өнім (көшірме) түрінде шаблон жасайды. Өнімнің элементтері
шаблонмен біріктіріліп, шұңқырлармен бекітіледі.
Басқару саңылаулары бойынша құрастыру келесідей. Сатып алу
цехтарында құрастыру саңылаулары негізгі құрылымдық элементтерде
жасалады. Бұл құрастыру саңылаулары іргелес элементтерде біріктіріліп,
құрастыру бұрандарымен бекітіледі.
Кондукторға жинау-бұл бір уақытта жоғары сапалы құрастыруды
қамтамасыз ететін ең тиімді әдіс. Өткізгіш-бұл сызбаға сәйкес құрылымдық
элементтердің дұрыс өзара орналасуын қамтамасыз ететін стационарлық
құрылғы. Кондуктордағы элементтер тіреулермен және қысқыштармен
бекітусіз ұсталынады
6.2.3 Табақтарды түйістіру
Табақ құрылымдарынан құрылымдарды дайындау үшін жеке табақтар
қажетті мөлшердегі кенептерге дәнекерленген. Сонымен қатар, алдымен
табақтар жиналады, содан кейін табақтардың буындары дәнекерленеді,
буындық арматуралар тазаланады және дәнекерленген табақтар роликтерде
тігістерді тазалағаннан кейін басқарылады.
Табақтардың бір көлденең жазықтықта орналасуын қамтамасыз ететін
көлденең стеллаждарда табақтарды түйістіре жинайды. Мысалы, екі
табақтың құрастыру реті (өлшемдері 12×800×8000 және 12×800×4000 мм)
келесідей болуы мүмкін. Кран бірінші табақты сөреге қояды. Табақтардың
түйіскен жерінде саңылауды қамтамасыз ететін құрылғыны орнатыңыз. Бұл
тірек жазықтығынан төмен шығатын ернемегі бар шаршы. Содан кейін
табаққа екі метрлік сызғыш қолданылады, оны табақтың жиегімен
біріктіреді. Екінші табақ кранмен түсіріліп, табақтардың шеттерін
сызғыштың көмегімен түзу бағытта туралайды, ал екінші табақ А және В
көрсеткілерінің бағыты бойынша балғамен соғылады. Табақтардың бір
көлденең жазықтықта орналасуы сызғышпен тексеріліп, оны табақтарға
орнатады [40].
Осыдан кейін, білікшені в көрсеткісінің бағыты бойынша жеңіл
соққылармен құрылғыны алып тастаңыз және бауды табақтардың тік
жиектері бойымен тартып, жиналған түйіспелердің түзілуін тексеріңіз (сурет.
6.1).
Сондай-ақ, көп элементтерден тұратын құрылымдар жиналады.
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Сур. 6.1-Табақтарды түйістіре құрастыру:
А-табақтың стеллажда орналасуы, б-саңылауларды ұстап тұруға арналған
құрылғы; 1, 4 - табақтар, 2 - саңылауларды ұстап тұруға арналған құрылғы,
3 - - қармауыштар

Дәнекерлеу нәтижесінде табақтар табақтың жазықтығында немесе
шетінде бұралуы мүмкін. Табақтың жазықтығында иілу роликтерде
басқарылады. Қабырғадағы деформация табақтың бүкіл ұзындығы бойымен
біркелкі емес саңылауы бар дәнекерлеу кезінде және дәнекерлеу процесі
дұрыс жүргізілмеген кезде пайда болуы мүмкін. Буындағы тең емес
алшақтық табақтардың шеттерін сапасыз өңдеудің нәтижесі болуы мүмкін.
Екі жақты жиектері бар табақтарды дәнекерлеу кезінде тігістердің
көлденең шөгуінен қатпарлануға қарсы күрес деформацияны теңестіре
отырып, жүргізіледі. Мұны істеу үшін табақтар бір жағынан дәнекерленген,
екі-үш өту үшін тігіс қолданылады. Осыдан кейін, табақтарды 180° - қа
бұрап, негізгі металды 2...3 мм ұстап, бұрыштың жоғарғы жағындағы
пісірілмеген түйіспеде кесіңіз.
Кесуден кейін буын дәнекерленген, төрт-бес өту кезінде тігіс табақтың
жазықтығымен қапталған.
Табақтардың шеттерін бір жақты дайындаумен түйіскен кезде,
тігістердің көлденең шөгуінен алынған иілуді табақтардың буындарында кері
иілуді қолдану арқылы болдырмауға болады. Ол үшін құрастыру кезінде
қосылатын табақтар төсемдерге орнатылады (сурет. 6.2).
Бұл әдісті бірдей қалыңдықтағы және бірдей сызықтық өлшемдегі
табақтардың түйіспелерін қайталап жинау кезінде қолданған жөн, бұл
табақтар үшін кері иілу шамасын ЭМОирикалық түрде орнатқан жөн.
Біріктірілген табақтардың әр жұбы үшін әр түрлі мөлшердегі табақтардың
түйінін жинау кезінде әр түрлі иілу жасау керек, сондықтан әр түрлі
қалыңдықтағы төсемдер қажет. Егер төсеу қалыңдығы дұрыс таңдалмаса,
онда дәнекерлеуден кейін бөлік бүгіліп қалады.
Дайындау кезінде табақ конструкцияларды пайдаланады мұндай
қабылдау. Табақтардан үлкен панельдер дәнекерленген, содан кейін олар
қажетті ені бар жолақтарға таратылады. Кейіннен термиялық кесу арқылы
дайындамаларды үлкейту қалыңдығы 10 мм немесе одан да көп металдан
жасалады. Егер дайындамалар келесі газбен кесуге ұшырамаса, онда
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үлкейтілген дайындамалар қалыңдығы 4 мм немесе одан да көп металдан
жасалады.

Сур. 6.2-Кері иілісі бар табақтарды түйістіріп құрастыру: 1 - табақтар,
2 — астар, 3-стеллаж арқалығы

Ірі дайындамаларға арналған жартылай фабрикатты өңдеу кезінде
дәнекерлеуден шөгуге рұқсат етіледі: табақтың қалыңдығы 16 мм — ге дейін
және қалыңдығы 2 мм-ге дейін әр түйіспеге 1 мм.
Құрастыру процесінде ылғалдың, майдың және басқа да ластанулардың
қосылыстар саңылауларына және іргелес беттерге түсуіне жол берілмеуі
керек. Жиналатын бөлшектердің жиектерінің беттерін ығыстыруға
(депланациялауға) металл қалыңдығының 10% - на дейін, бірақ 2 мм-ден
аспайтын етіп жол беріледі.
Алдын ала жапсыру флюстік жастықтарда немесе металдың тура
жануын болдырмайтын флюсомагниттік стенділерде жүргізіледі.
Құрастыру кезінде дәнекерленген жіктің басы мен соңын бұйымның
сыртына шығаруға мүмкіндік беретін шығару тақтайшалары міндетті түрде
орнатылуы тиіс. Шығару тақтайшаларының жиектерін дайындау нысаны
дәнекерленетін табақтардың жиектерін дайындауға сәйкес келуі тиіс.
Дәнекерлеуден кейін шығыс жолақтары газбен кесіледі. Тігіс
металында жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін тақтайшаларды
кувалдамен ұруға жол берілмейді.
Табақтардың түйіскен қосылыстарына қойылатын техникалық талаптар
біріктірілген табақтардың қимасына, жиектерді өңдеу формасына және
дәнекерлеу әдісіне байланысты. Қалыңдығы 8 мм-ге дейінгі табақтардың
шеттері дұрыс бұрыштарда кесіледі. Қолмен дәнекерлеу кезінде қалыңдығы
6 мм-ге дейінгі табақтар бір жақты тігіспен дәнекерленген, ал 6 мм-ден
асатын табақтар МЕМСТ 5264-80 сәйкес дәнекерленген. Автоматты
дәнекерлеу кезінде жиектерін кеспей табақтардың қалыңдығы екі жақты
дәнекерлеу кезінде 50 мм-ге дейін және бір жақты дәнекерлеу кезінде 10 ммге дейін рұқсат етіледі (МЕМСТ 8713-79). Барлық басқа жағдайларда
табақтар кесілген жиектермен біріктіріледі.
6.2.4 Бұрыштық, швеллерлік жəне қос таврлық илемді түйістіріп
құрастыру
Профильді металл конструкциялары әдетте түйістіре жиналады.
Бұрыштық болат келесі жолдармен біріктірілген [40].
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Буын толығымен қабаттасумен жабылуы мүмкін және бұл жағдайда
бұрыштардағы күштер қапталдағы тігістер арқылы қабаттасуға жіберіледі.
Сондай-ақ, алдымен бұрыштарды бір-бірімен дәнекерлеуге болады, содан
кейін түйісуді қабаттасулармен жабуға болады (біріктірілген буын), бірақ
мұндай байланыс жүктеме кезінде нашар жұмыс істейді.
Қысқа бұрыштармен төсемсіз немесе төсемсіз қондыру жұптасқан
бұрыштарды қондыру кезінде қолданылады. Біріктірілген бұрыштардың
сөрелерінің ені оларды орнына орнатқан кезде өлшемі жеткілікті болатындай
болуы керек. Толық өлшемді бұрыштық тігісті қолдану үшін.
Швеллерлер мен қос таврлы арқалықтар табақ жапсырмаларын
пайдалана отырып, жиі түйістіріледі. Бұл ретте швеллерлер мен
арқалықтардың ұштары арасындағы түйіскенде 50 мм-ге дейін саңылауға
жол беріледі[40].
Бұрыштарды, арналарды және арқалықтарды жалғаған кезде мынадай
ережелерді сақтайды. Қосылған бөліктер көлденең де, тік жазықтықта да
буынның сынуына жол бермей, бір сызыққа салынады. Швеллерлер мен
арқалықтардың қабырғасындағы жапсырмалар қиманың бойлық осьіне
қатысты симметриялы орналасады және қысқыштардың көмегімен
қосылатын бөлшектерге тығыз тартылады. Түйісетін бұрыштардың,
швеллерлер мен арқалықтардың сөрелерін жабатын жапсырмалардың
жиектері түйісетін бөлшектердің жиектеріне параллель болуы тиіс.
Бұрыштардың, арналардың және арқалықтардың сөрелеріне төсемнің аралас
түйіскен жерінде тігіс пен оның сапасы тексерілгеннен кейін орнатылады
(сурет. 6.3).

Сур. 6.3-Бұрыштық болаттың түйіспелі қосылыстары: а-табақ қабаттарымен
жабылған буын, б-біріктірілген буын, в—бұрыштар мен табақ пішіндерімен
жабылған буын; 1-түйіспелі бұрыштар, 2-түйіспелі жапсырмалар (бұрыштар),
3-төсемдер

6.2.5 Жіберу маркаларын құрастыру жəне зауыттық қосылыстарды
дəнекерлеуге дайындау
Құрастыру жабдықтары құрастыру кезінде бөлшектердің тығыз
қысылуын және элементтерді жылжыту және жиектеу кезінде берілген
геометриялық пішінді сақтауды қамтамасыз етуі керек.
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Құрастыру жабдықтарында электр ұстағыштар кедергісіз, ал жинаудәнекерлеу жабдықтарында дәнекерлеу жіктерін салу қажет. Асимметриялық
қималары бар элементтерді құрастыру және дәнекерлеу кезінде
дәнекерлеуден болатын деформацияларды өтеу үшін бөлшектердің кері
иілімдерін қатаң бекітуге мүмкіндік беретін жабдықты пайдалану
ұсынылады.
6.3. 10-16 мм қалыңдықтағы илемге арналған жапсарлардағы в
саңылаулары флюс жастығында жапсарлы Автоматты дәнекерлеуге панельді
жинау кезінде (сурет. 6.4, А, б) МЕМСТ 6713-91 бойынша болаттардан 0
шегінде болуы тиіс...3 мм; ТШ 14-1-5120-92 бойынша болаттан жасалған-S
табағының қалыңдығына байланысты сараланған:
S, мм

10...12

14...16

b, mm

1...3

2...4

Х-тәрізді жиектері бар қалыңдығы 20-50 ММ Табақ үшін (сурет. 12. В)
саңылаулардың номиналды өлшемдері болат маркаларына қарамастан 2-4 мм
шегінде болуы тиіс.
Дәнекерлеуге жататын табақтардың жиектері тік сызықты болуы тиіс.
Қосылу жазықтығынан кертпештер (депланация 6) түйісетін табақтардың
қалыңдығынан 0,1 аспауы, бірақ 2 мм аспауы тиіс (суретті қараңыз. 6.4, а).
Бос жиектерге арналған табақтардың ұштары бойынша жалғау
жазықтығындағы кертпештер, мысалы, оларға қабырғалы және ортотропты
плиталармен жанаспайтын қос таврлы және қорапты арқалықтар белдіктері
(торлы фермалардың қораптық элементтерінен басқа) ені 400 мм - ге дейінгі
белдеулер үшін және ені 400 мм - ден асатын белдіктер үшін ММ (суретті
қараңыз. 6.4, а).

Сур. 6.4-Дəнекерлеуге қосылыстарды құрастыру кезіндегі шектеулер: ажапсарлы; б - перпендикуляр емес жиектермен жапсарлы; в-жиектерді х-тəрізді
бөлумен жапсарлы; г - бұрыштық, таврлық, қабаттасқан; - депланация; жиектердің ұштары бойынша кемер; b-Саңылау; Р - күңгірттену;в-белдіктің
ені
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Тұйық контурға кіретін қосылыстардағы табақтардың ұштары бойымен
жиектердің кемерлері, мысалы, 2 мм қабырғалы және ортотропты плиталарға
жанасып жатқан арқалықтар мен қораптардың белдіктері (суретті қараңыз.
6.4, а).
Табақтың жазықтығына перпендикулярдан (мысалы, термиялық
кесуден кейін) ауытқулары бар (рұқсат етілген шектерде) жиектермен
түйіспелі қосылыстарды жинау кезінде бөлшектерді тігістің тамырындағы
алшақтық номиналды мәнге (0-3 мм) сәйкес болатындай етіп орналастыру
керек, ал симметрия жазықтығы тік болады (суретті қараңыз. 6.4, б).
Автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеу үшін бұрыштық,
таңбалы және қабаттасатын қосылыстарды құрастыру кезінде буындардағы
саңылаулар түйісетін бөлшектердің қалыңдығына қарамастан 0-2 мм шегінде
болуы керек (сурет. 12, г). Фермалардың қораптық элементтерін жинау
кезінде монтаждау түйіспелері аймақтарындағы кемерлер 1 мм-ден аспауы
тиіс.
Бөлшектерде бар және конструкциялардың дұрыс құрастырылуына
кедергі келтіретін барлық кедір-бұдырлар мен жергілікті кертпештер
құрастырылғанға дейін абразивті құралмен қайта түзету немесе тазалау
арқылы жойылуы тиіс. Ұзындығы 500 мм-ге дейін 2 мм-ден асатын, бірақ 3
мм-ден аспайтын саңылауларда оларды жартылай автоматты немесе
бұрыштық тігіс катетін тиісінше ұлғайта отырып, қолмен алдын ала
дәнекерлеуге жол беріледі.
Кірпіктердің және панельдердің дәнекерленген буындарындағы
сынықтар ("үйлер") олардан кеңістіктік құрылымдарды (арқалықтар,
қораптар және т.б.) құрастырғанға дейін түзетілуі керек.
Тірек қысымын беретін бөлшектердің ұштары мен жазықтықтары бірбіріне тығыз орналасуы керек. Қабырғаның фрезерленген ұшы мен белдік
табағының арасындағы саңылауды қалыңдығы 0,3 мм зондпен тексеру керек,
ал зонд бөлшектердің тегістелген беттері арасындағы қабырға
қалыңдығының жартысынан аспауы керек,
Бір жазықтықта жатқан жұптасқан бұрыштардың жиектері
байланыстар мен өзге элементтер үшін олардың барлық ұзындығында 1 ммден астам бір-біріне қатысты жылжымауы тиіс,
Дәнекерлеуге арналған бөлшектердің жиектері МЕМСТ 8713-79 және
МЕМСТ 11533-75 (ағынды дәнекерлеу), МЕМСТ 14771-76 және МЕМСТ
23518-79 (қорғаныс газындағы доғалық дәнекерлеу), МЕМСТ 5284-80
(қолмен доғалық дәнекерлеу) талаптарына сәйкес КМ және CMD
сызбаларында қабылданған дәнекерлеу әдісіне байланысты өңделеді.
Дәнекерлеу кезінде балқитын ені кемінде 20 мм металлдың беттері мен
оған іргелес аймақтары, сондай-ақ шығару тақтайшаларының жанасу
орындарындағы табақтардың жиектері құрастыру-дәнекерлеу алдында
тоттан, қабыршақтан және майлы ластанудан тазартылуы тиіс (сурет. 6.5).
Тазалау әдісін өндіруші анықтайды.
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Жапсарлы, таңбалы және басқа да түрдегі қосылыстарды дәнекерлеу
процесінде шеттерде конденсациялық ылғалдың пайда болуын болдырмау
мақсатында илемнің барлық қалыңдығы мен болат маркалары үшін
жиектерді 60-80 °С температураға дейін алдын ала қыздыру ұсынылады.

Сур. 6.5-Қосылыстарды дəнекерлеу алдында металл жиектері мен бетін тазалау
а-түйісу; б - таңба; в - бұрыштық; г - қабаттасу; 1 - тазарту аймақтары

400 МПа және одан жоғары сертификаттардың деректері бойынша
ағымдылық шегі бар төмен қоспаланған болаттар үшін жапсарлы, таңбалы
және бұрыштық қосылыстарда S>20 мм дәнекерленетін элементтердің
қалыңдығы кезінде дәнекерленетін жиектерді және оларға іргелес
учаскелерді ені 40 мм-ден 100-120 °С температураға дейін тікелей
дәнекерлеу алдында немесе дәнекерлеу процесінде алдын ала қыздыру
қажет. Таңбалы және бұрыштық қосылыстарда қалыңдығы 20 мм кем
элементтердің бірін қыздыруға жол берілмейді. Жылыту үшін оттегі және газ
ауа қыздырғыштары ұсынылады. Металл 80 °С-тан төмен салқындаумен
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қатар жүретін үзіліс жағдайында көп өтпелі дәнекерлеу кезінде алдын ала
қыздыруды қайталайды.
Дәнекерлеу үшін жөнелту маркаларын құрастыру кезінде бөлшектерді
бекіту қысқыш құрылғылар арқылы (кейіннен дәнекерлеу жіктерін салуға
кедергі келтірмейтін) немесе электр ұстағыштардың көмегімен жүзеге
асырылуы тиіс.
Дәнекерленген қосылыстардағы электр ұстағыштар жобалық қиманың
негізгі тігістерін дәнекерлеу арқылы толығымен ерітілуі тиіс.
Көпірлердің негізгі көтергіш конструкцияларын құрастыру және
оларды тасымалдау кезінде технологиялық және тасымалдау құралдарын
кейіннен газбен кесу арқылы алып тастай отырып дәнекерлеуге жол беріледі.
Құрастыру және тасымалдау құралдарын алып тастағаннан кейін дәнекерлеу
орындарын абразивтік құралмен 0,5 мм тереңдікке мұқият тазалау
жүргізіледі. Абразивті қауіптер элементте әрекет ететін күш бойымен
бағытталуы керек.
Шұңқырлардың өлшемдері болуы керек:
түйіспелі қосылыстар үшін-тереңдігі 3-4 мм, ені 6-8 мм, ұзындығы 5080 мм;
бұрыштық, таңбалы және қабаттасатын қосылыстар үшін-катет
бұрыштық тігіс катетінің 50% - нан аспайды, бірақ 5 мм-ден аспайды,
ұзындығы 50-80 ММ.
Шұңқырлар арасындағы максималды қашықтық 300-500 мм болуы
керек. Экстремалды ілгектерді шығару жолақтарының артына дереу қою
керек, ал тігістің басындағы шұңқырдың ұзындығы кем дегенде 50 мм, ал
соңында - кем дегенде 100 мм болуы керек.
Жиналған бөлшектерді неғұрлым берік бекіту қажет болса,
ұстағыштардың ұзындығы мен санын көбейтуге рұқсат етіледі.
Таңбалық қосылыстарды (мысалы, тұтас қабырғалық арқалықтардың
қаттылық қырларын) екі тігісті автоматпен дәнекерлеу кезінде
қармауыштарды қабырғаның екі жағынан: шеткі-бір - біріне қарама - қарсы,
аралық-шахмат тәртібімен орналастыру керек. Шеткі шұңқырлар
қабырғаның ұшынан 40-50 мм қашықтықта тұруы керек.
Қабырғаларды монофониялық машинамен немесе жартылай автоматты
дәнекерлеу кезінде ілгектер бірінші тігіске қарама-қарсы жаққа қойылады.
Матаның түйіскен тігісінің қабырғасымен қиылысқан кезде
(Арқалықтың немесе плитаның төсеме табағының қабырғалары) ұзындығы
100 мм қармауыштар қабырғаның екі жағынан түйіскен тігістің қиылысында
тікелей орналасуы тиіс.
Негізгі тігістердің металына қойылатын талаптар бірдей. Бекіткіштер
қолмен жасалады: түйіспелі қосылыстарда - E50A типті электродтар,
бұрыштық, таңбалы және қабаттасатын қосылыстарда - E42A.
Электродтардың диаметрі 4 мм, кері полярлықтың тұрақты тогы. Қорғау
газдарында диаметрі 1,2 Св-08Г2С сымымен жартылай автоматты дәнекерлеу
арқылы қармауыштарды қоюға жол беріледі...2 мм.
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Қойылғаннан кейін қармауыштар қождан, шашырандыдан тазартылуы
және сыртқы қараумен бақылануы тиіс. Жіберілмейді жарықтар, тағалған
бөлшектердегі ағып келулер, подрезы, тері тесігін, несплавления бойынша
жиектері мен түйіспелеріне. Ақаулы қармауыштарды не ауа-доғалы
қатқылдау арқылы, содан кейін металды кемінде 1 мм тереңдікке абразивтік
тазарту немесе абразивтік құралмен алып тастайды.
Автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеуге құрастыру кезінде
жалғаулардың ұштары бойынша бөлшектерге шығару тақтайшаларын бекіту
қажет.
Жиектерін кеспей, қалыпты саңылауы b = 0 жапсарлы
қосылыстарда...Екі жақты Автоматты тігістермен дәнекерленетін 3 мм,
түйісетін бөлшектердегідей қалыңдығы бірдей табақтан тұтас шығару
тақтайшаларын қолдануға рұқсат етіледі (сурет. 6.6, а). Металл-химиялық
қоспамен жапсарлы қосылыстарды дәнекерлеу кезінде шығару тақтайшалары
жиналған жапсарлы қосылыстың құрылымын қайталауы тиіс.
Жиектерді кесумен түйіскен қосылыстарда, сондай-ақ бұрыштық,
таңбалы және қабаттасқан қосылыстарда алмалы-салмалы (құрама) шығару
тақтайшаларын қолдану керек (сурет. 6.6, б, в, г): дәнекерленетін табақтар
мен шығару тақтайшаларындағы жиектерді кесу түрі бірдей болуы тиіс.
Жоғарыда аталған барлық типтегі шығарылатын жолақтардың
ұзындығы 80-150 мм - ге тең, ені жаппай - 100 мм, алынбалы-50 мм-ден кем
емес,
Шығарылатын тақтайшаларды дәнекерленетін бөлшектерге дәнекерлеу
бір (жоғарғы) жазықтықта жүргізіледі. Қолмен дәнекерлеу, э42А, э50А типті
электродтармен немесе қорғаныс газдарының ортасында жартылай
автоматты. Рұқсатнамалар дәлдігін орнату тақтайшалардың арналған сияқты
пісірілетін бөлшектер.
Шығару тақтайшалары негізгі конструкцияларда қолданылатын
маркалы болаттан жасалуы тиіс. Дәнекерлеу мен қосылыстың сапасын
бақылағаннан кейін, жолақтар газбен кесіліп, содан кейін жиектерді
абразивті құралмен тазартады. Тақтайшаларды балға соғу арқылы ұруға
немесе механикалық күш салу арқылы сындыруға жол берілмейді.
Монтаждау саңылауларын белгілеу, қаттылық қырларын, бойлық
байланыстардың фасонкаларын және басқа да бөлшектерді орнату кезінде,
осы операциялардан кейін дәнекерлеу жүргізілген жағдайда, бойлық және
көлденең дәнекерленген жіктердің шөгуінен жөнелту маркасының
қысқаруын ескеру қажет.
Бір-бірімен қиылысатын қаттылық қабырғаларын құрастыру және
дәнекерлеу келесі ретпен ұсынылады:
* қиылысу орындарында (әдетте бойлық) үзілмейтін қаттылық
қабырғаларын орнату және табаққа дәнекерлеу);
* электр ұстағыштарда айқаспалы қаттылық қырларын орнату;
* қиылысу орындарында қаттылық қырларын бір-біріне дәнекерлеу;
* айқас қаттылық қырларының табағына дәнекерлеу.
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Жиналған, бірақ пісірілмеген жөнелту маркаларын қайта орау және
тасымалдау кезінде олардың пішінін өзгертуге және қалдық пішінін
өзгертуге жол берілмейді. Тек қармауыштарда жиналған ауыр және ірі
габаритті
конструкциялардың
маркаларын
олардың
пішінінің
өзгермейтіндігін
қамтамасыз
ететін
айлабұйымдарды
қолданбай
тасымалдауға және қайта орауға жол берілмейді.
6.2.6 Металл конструкцияларын құрастыруда еңбекті ұйымдастыру
Құрылыс металл бұйымдарын шығаратын зауыттарда ұжымдағы
моральдық ахуалды жақсартуға, еңбек өнімділігін арттыруға, еңбек тәртібін
нығайтуға, жұмысшылардың біліктілігін арттыруға және әрбір жұмысшының
жұмыстың соңғы нәтижелері үшін жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін
еңбекті ұйымдастырудың және ынталандырудың бригадалық нысаны
айтарлықтай дамыды [60].

Сур. 6.6 - Шығару тақтайшалары: а - тұтас; б, в, г-жапсарлы, таңбалы
жəне бұрыштық қосылыстарға арналған алмалы-салмалы (құрама)
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Қолданыстағы еңбек заңнамасы, ішкі тәртіп ережелері және ұжымдық
шарт шеңберінде бригадалар жұмыстарды жоспарлау және бригада ішіндегі
жұмысшыларды
орналастыру,
жұмысшылардың
ұжымдық
еңбек
нәтижелеріне қосқан жеке үлесін бағалау, жұмыс мөлшерін және әрбір
жұмысшыға сыйлық белгілеу, разрядтар белгілеу мәселелерін шешуде
дербестікке ие болады.
Кәсіби құрам тұрғысынан бригадалардың екі түрі бар —
мамандандырылған және күрделі. Бригада түрі оның мамандануына
байланысты таңдалады. Кешенді бригадалар өңдеу, дайындау және көлікқойма операциялары учаскелерінде құрылады. Осы жұмыс түрі үшін бір
негізгі кәсіптің жұмысшыларын қамтитын мамандандырылған бригадалар,
әдетте, таңбалау және құрастыру учаскелерінде құрылады.
Егер барлық жұмысшылар бір ауысымда жұмыс істесе немесе барлық
ауысымдардың жұмысшылары қосылса, бригадалар ауысымды бола алады.
Орындалған жұмыс көлемін жоспарлау және есепке алу, жұмыс күші мен
жабдықты пайдалану, өндіріс циклін қысқарту және өнім сапасын жақсарту
үшін жақсы жағдайлар жасалған бригадалар басым болады. Ауысым
бригадалары әр ауысымда белгілі бір өнімді өндіру бойынша жұмыстардың
аяқталған көлемін орындаған және ауысымдар арасында жабдықтарды қайта
ретке келтіру болмаған не жұмыс уақытының көп шығындарын талап етпеген
жағдайларда ұйымдастырылуы мүмкін.
Бригадалар жұмысшылар саны бойынша ерекшеленеді. Шағын
бригадалар (бес адамның үлесі) жекелеген жағдайларда, егер мұндай Сан
белгілі бір агрегатқа қызмет көрсету немесе белгіленген жұмыс көлемін
орындау үшін жеткілікті болса және оларды басқа жұмысшылармен біріктіру
орынсыз болса, ұйымдастырады. Әдетте, бригада саны бір ауысымда бес
адамнан артық болуы және өндірістік учаскедегі жұмысшылар санынан
аспауы тиіс.
Бригададағы жұмысшылардың біліктілігін арттыруға қолайлы жағдай
жасау үшін әртүрлі күрделіліктегі жұмыстарды орындайтын бригадаларға
артықшылық беру керек.
Бригадаларды құру кезінде мынадай жағдайларды қамтамасыз етуге
ұмтылу қажет: бригаданың әрбір мүшесінің жұмысын толық және тұрақты
жүктеу; бригаданың бастапқы кезеңнен бастап аяқталу сатысына дейінгі
барлық операцияларды орындауы; бригаданың барлық мүшелерінің жұмыс
орындарының аумақтық жақындығы; бригада ішіндегі жұмысшылардың
біліктілігін арттыру және кәсіби жүріп-тұруы.
Бригаданы ұйымдастырушылық қабілеті бар алдыңғы қатарлы,
неғұрлым білікті жұмысшылар арасынан тағайындалатын бригадир
басқарады. Бригадир шеберге, ал ол болмаған жағдайда басқа басшыға
бағынады.
Ірі және орта бригадаларда бригаданың неғұрлым білікті мүшелері
қатарынан бір немесе бірнеше звенолық (аға жұмысшы) тағайындалады.
Звенолар бригаданың басқа жұмысшыларына операцияны сапалы орындауға
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көмек көрсетеді, қажет болған жағдайда белгіленген жұмыс көлемін
орындауға және өнімнің сапасын қамтамасыз етуге байланысты жедел
мәселелерді шешуде бригадирлерді ауыстырады.
Өтпелі бригадаларда ауысымдық буындар құрылуы мүмкін, ал
бригадир ауысымдардың бірінде жұмыс істейді.
Бригаданың сәтті жұмысы жедел-өндірістік жоспарлаудың нақты
жүйесімен анықталады, онда бригадалардың, учаскелердің, цехтардың және
тұтастай
кәсіпорынның жоспарланған
көрсеткіштерінің
ажырамас
байланысы қамтамасыз етіледі.
Бригадалардың жұмысын жоспарлау және есепке алу зауытта
қабылданған жедел-өндірістік жоспарлау жүйесіне негізделуі керек, онда
бригадалардың, учаскелердің, цехтардың және тұтастай кәсіпорынның
жоспарланған көрсеткіштерінің ажырамас байланысы қамтамасыз етіледі.
Бригадаларға жеткізілетін жоспарлы көрсеткіштер жұмыстың түрі мен
сипатын ескере отырып анықталады. Әдетте, құрастыру жұмыстары табиғи
көрсеткіштерде (тоннада) және номенклатурада (Тапсырыс, сызба)
жоспарланады.
Өндірістік
жоспарлармен
(тапсырмалармен)
қатар
бригадаларға өнімнің еңбек сыйымдылығының, жұмысшылардың саны мен
орташа разрядының көрсеткіштері де белгіленеді. Ауысымға бригаданың
жоспарлы құжаты ауысымдық немесе ауысымдық-тәуліктік тапсырма болып
табылады.
Бригада ішіндегі өндірістік тапсырмаларды бригадирлер (звеношылар)
бөледі; олар жұмыстың орындалуын бақылайды. Бригадир ауысым (тәулік)
ішінде әрбір бригаданың біркелкі жүктелуіне және барлық бригаданың
үйлесімді жұмысына қол жеткізе отырып, тапсырманы бригада мүшелері
(буындар) арасында олардың қолда бар құрамы мен біліктілігін ескере
отырып бөледі.
Еңбекті ұйымдастырудың және ынталандырудың бригадалық
формасындағы нормалардың көмегімен жұмыс көлемі мен еңбек өнімділігін
жоспарлау, бригада еңбегінің түпкілікті нәтижелерін бағалау және әр
жұмысшының ұжымдық еңбек нәтижелеріне қосқан жеке үлесі шешіледі.
Бригада жоспарға (тапсырмаға) сәйкес орындайтын барлық
жұмыстарға осы жұмыс түрі үшін салалық нормативтерде көзделген
ірілендіру дәрежесімен операцияларға (жұмыс түрлеріне) арналған
техникалық негізделген нормалар, сондай-ақ техникалық негізделген
нормалар негізінде айқындалатын кешенді нормалар есептелуі тиіс.
Уақыттың кешенді нормасы өнім бірлігіне (тонна, тапсырыс, сызба)
белгіленеді және техникалық негізделген нормалардың сомасына тең немесе
одан аз болуы мүмкін.
Құрылыс слесарлары екі-үш адамнан тұратын, төрт адамнан тұратын
немесе екі ауысымнан тұратын бригадалармен жұмыс істейді.
Бір ауысымда буындармен құрастыру жұмыстарын жүргізу үлкен еңбек
өнімділігін қамтамасыз етеді, алайда бұл жағдайда өндірістік алаңдар тиімсіз
пайдаланылады, себебі құрылымдарды өндіру циклінің ұзақтығы екі
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ауысымда құрастыруға қарағанда ұзағырақ. Тікелей бригадалармен жұмыс
екі ауысымда жүзеге асырылады, ал слесарьлардың кейінгі ауысуы алдыңғы
ауысыммен басталған құрастыру жұмыстарын жалғастырады. Бұл жағдайда
бригададағы жұмысшылардың келесі құрамы ұсынылады: екі слесарь және
екі ұстағыш.
Дәнекерленген конструкцияларды өтпелі бригадалармен құрастыру
жұмысшыларды ауысым бойынша біркелкі орналастыруды; өндірістік
алаңдарды, жабдықтарды, крандарды ұтымды пайдалануды; жұмыс
орындарына жақсы қызмет көрсету есебінен уақыт шығынын қысқартуды;
өндірістік циклды жеделдетуді қамтамасыз етеді.
Бөлшектерді тасымалдау, конструкцияларды өңдеу және тапсыру
құрамына ілмектеушілер, шабушылар, газбен кесушілер, бұрғылаушылар
кіретін кешенді өтпелі бригадамен орындалады. Бригада жартылай
фабрикатты түсіру және оны слесарьлардың жұмыс орындарына беру;
құрастыру процесінде газбен кесу; дәнекерлеуден кейін конструкцияларды
түзету, ақаулы тігістерді, қылтамырларды және металл ағымдарын
пневматикалық балғамен шабу; өткізілген саңылауларды бұрғылау немесе
құрастыру жұмыстарынан кейін технология бойынша көзделген; олардың
қайнатылуын бақылау үшін тігістерді бұрғылау; конструкцияларды ажарлау
машинасымен тазалау; дәнекерлеу процесінде конструкцияларды жиектеу
және жайу; ұсақ конструкцияларды пакеттерге байлау; дайын өнімді
жөнелту; металл сынықтарын құрастыру және тиеп жөнелту жөніндегі
жұмыстарды орындайды.
6.2.7 Металл құрылымдарын жинау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Құрастыру жұмыстарының қауіпсіздігі жұмыстың үйлесімділігіне,
слесарьлардың
тәжірибесіне,
бригадирдің
жұмыс
орнын
дұрыс
ұйымдастыруға және бригада мүшелерін орналастыруға байланысты.
Жұмысты бастамас бұрын, бригадир сызбаларды зерттейді, топ мүшелерін
құрылымды құрастыру технологиясымен таныстырады, бөлшектерді сақтау
орындарын белгілейді. Бригадир жұмыс орнының дұрыс ұйымдастырылуын,
жұмыс орындарындағы тәртіпті, жабдықтар мен құралдардың жай-күйін
бақылайды [61].
Конструкциялар
құрастыру
сөрелерінде,
кондукторларда,
қондырғыларда жиналады. Жинауға арналған жабдық цехтың еденіне
салынған бағыттағыштарға орнатылады. Қауіпсіз жұмыс істеу үшін
бағыттаушылар ауытқуы 5 мм-ден аспайтын жабдық жазықтығының
көлденеңдігін қамтамасыз етуі қажет, егер бұл талап бұзылса, құрастыру
кезінде құрылымдар тұрақтылықты жоғалтуы және құлап кетуі мүмкін.
Жұмысшылардың аз шаршауы үшін стеллаждар мен басқа да
құрастыру жабдықтарының биіктігі еден деңгейінен 0,6...0,7 м аспауы керек.
Жиналған құрылымдардың қаттылығына байланысты сөренің жеке
тіректері арасындағы қашықтық 1,5-тен 2 м-ге дейін болуы мүмкін.
Бөлшектерді жинау, орналастыру және жиналған құрылымдарды
жиектеу кезінде құрастыру сөрелері мен құрастыру жабдықтары тік және
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көлденең жүктемелерге ұшырайды. Сондықтан олар берік және тұрақты
болуы керек, жұмыс кезінде деформацияланбауы керек (сурет. 6.7).
Тіректерді құрайтын құрастыру тіректерін орнатқан кезде
электродтардың қалдықтары мен басқа да бөгде заттар олардың аяқтарының
астына түсуі мүмкін. Бұл тұрақтылықты жоғалтуға және трагустар мен
жиналған құрылымдардың құлауына әкелуі мүмкін (сурет. 6.8).
Құрастыру
жабдықтарының
барлық
қозғалмалы
бөліктері
қаптамалармен қорғалған. Жұмысшылардың қолын жарақаттамау үшін өткір
бұрыштар мен жиектер бұлдыр.
Құрастыру жабдығының қысқыш құрылғысы бөлшектер мен
құрастырылған конструкцияның сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Құрастыру жабдықтарында дәнекерлеу жұмыстары жүргізілетіндіктен, ол
орнату кезінде сенімді жерге қосылуы керек. Кондукторларды және басқа да
жабдықтарды пайдалана отырып, жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігі үшін
жиналатын конструкциялар өз өлшемдері, салмағы және конфигурациясы
бойынша
олардың
мақсатына
сәйкес
келуі
қажет.
Олардың
конструкцияларды кондуктордан алу кезінде немесе жиектеу кезінде
қозғалуына кедергі келтіретін шығыңқы бөліктері болмауы тиіс (сурет. 6.9).
Бұрылу механизмін қоспас бұрын, қысқұрылғыларды, құрылымдарды
бекіту сенімділігін тексеріңіз. Құрылымда бекітілмеген бөлшектер, құралдар
және басқа заттар болмауы керек.
Торлы құрылымдарды құрастыру үшін қолданылатын көшірмелер
мұқият тексеріліп, сөрелерге мықтап бекітілуі керек. Бөлшектерді жинауға
арналған жабдықтар мен орындар олардың арасында бөлшектерді салу,
конструкцияларды ілу және жиектеу кезінде бригада мүшелерінің еркін
қозғалысы мен іс-қимылын қамтамасыз ететін өту жолдары болатындай етіп
орналастырылады. Құрастыру кезінде қармауыштарды салуға арналған
дәнекерлеу жабдығын, құрастыру құралына арналған құрал-сайман
шкафтарын көпірлі крандармен қызмет көрсетілмейтін аймақтарда бағандар
қатарының бойымен орналастырады.
Құрастыру сөрелеріне жақын жерде металл қалдықтары мен электрод
қалдықтарына арналған металл контейнерлер орналасқан.

Сур. 6.7-Сəуленің тұрақтылығын анықтау схемасы: 1-құлақ төмпешігі, 2арқалық, Р-аударылу күші
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Сақтау орындарында бөлшектер құрастыру тізбегін бұзбайтындай және
егер олардың біреуі алынса, олар құлап кетпейтіндей етіп орналастырылады.
Қауіпсіздік мақсатында ұсақ бөлшектер контейнерлерде сақталады.
Кеңістік конструкцияларын құрастыру кезінде жұмыс орны биіктікте
жұмыс жүргізуге арналған алаңдармен жабдықталады, бұл ретте, егер
жұмыстар бір мезгілде бірнеше қабатта жүргізілсе, сақтандыру қалқалары
орнатылады.
Бөлшектерді стеллаждар мен кондукторларға орналастыру крандармен
немесе
жергілікті
көтергіш
жабдықтармен
жүргізіледі.
Қолмен
орналастыруға тек екі адамнан аспайтын, яғни салмағы 100 кг-нан аспайтын
бөлшектерді жүргізуге рұқсат етіледі.
Жарақаттардың ең көп санын слесарлар бөлшектерді төсеу үшін
сынықтарды немесе бұрау шанышқыларын дұрыс пайдаланбаған жағдайда
алады. Сынықтардың жеткілікті күшті болуын және жұмыс кезінде
бүгілмеуін қамтамасыз ету қажет. Бөлшектері саңылаулары бар
конструкцияларды құрастыру кезінде қолдың жарақаттануын болдырмау
үшін саңылаулардың сәйкес келуін саусақтарыңызбен емес, кілтпен немесе
кілтпен тексеру керек. Бөлшектерді орналастыру кезінде құрылым
жиналатын элементтердің ауырлық центрін және құрылымның өзін дұрыс
анықтау өте маңызды.

Сур. 6.8-Құрылымдарды бекіту схемалары: а, б — арқалықтар, в — қалқан, г —
бағандар; 1 — инвентарлық тірек, 2 — Арқалық, 3—трагус, 4—тығын. 5қапсырма, 6-сына, 7-тартпа, 8-ұстау, 9-карабин, 10-тізбек
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Сақтау орындарында бөлшектер құрастыру тізбегін бұзбайтындай және
егер олардың біреуі алынса, олар құлап кетпейтіндей етіп орналастырылады.
Қауіпсіздік мақсатында ұсақ бөлшектер контейнерлерде сақталады.
Кеңістік конструкцияларын құрастыру кезінде жұмыс орны биіктікте
жұмыс жүргізуге арналған алаңдармен жабдықталады, бұл ретте, егер
жұмыстар бір мезгілде бірнеше қабатта жүргізілсе, сақтандыру қалқалары
орнатылады.
Бөлшектерді стеллаждар мен кондукторларға орналастыру крандармен
немесе
жергілікті
көтергіш
жабдықтармен
жүргізіледі.
Қолмен
орналастыруға тек екі адамнан аспайтын, яғни салмағы 100 кг-нан аспайтын
бөлшектерді жүргізуге рұқсат етіледі.
Жарақаттардың ең көп санын слесарлар бөлшектерді төсеу үшін
сынықтарды немесе бұрау шанышқыларын дұрыс пайдаланбаған жағдайда
алады. Сынықтардың жеткілікті күшті болуын және жұмыс кезінде
бүгілмеуін қамтамасыз ету қажет. Бөлшектері саңылаулары бар
конструкцияларды құрастыру кезінде қолдың жарақаттануын болдырмау
үшін саңылаулардың сәйкес келуін саусақтарыңызбен емес, кілтпен немесе
кілтпен тексеру керек. Бөлшектерді орналастыру кезінде құрылым
жиналатын элементтердің ауырлық центрін және құрылымның өзін дұрыс
анықтау өте маңызды.

Сур.6.9-Құрылымдарды жиектеу мысалдары: а-арқалықтар, б-кеңістіктік
құрылымды сырғамен, в - бағаналарды сырғамен, г — торлы құрылым (ферма,
байланыс жəне т. б.) тізбектермен
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Осы шарттардың біреуін қанағаттандырмайтын құрылымдық
элементтер тұрақсыз болып саналады, оларды кез-келген технологиялық
операцияларды орындау кезінде бекіту керек.
Ұстағыштармен бірге жұмыс істейтін слесарлар ұстау кезінде көзге
зақым келтірмеу үшін бет пен көзді қорғайтын әйнектері бар қалқандармен
жабуы керек. Бөлшектерді немесе құрастырылатын құрылымды көтеру,
жылжыту немесе бұрау алдында олардың қаттылығы тексеріледі және қажет
болған жағдайда қосымша бекітпелер орнатылады. Құрастыру кезіндегі көлік
операцияларын, сондай-ақ кран машинисіне сигнал беруді жүктерді
крандармен жылжыту бойынша жұмыстарға үйретілген және тиісті куәлігі
бар слесарлар орындайды. Жүк қармау құрылғыларының ақаусыздығы үшін
слесарь бригадирі жауапты болады.
Көлік операцияларын орындау кезінде бәрі бір жаққа кетуі керек, ал
жұмысты басқаратын слесарь құрылымның соңында болуы керек.
Жиектеу басталар алдында конструкцияның қаттылығына, онда
бекітілмеген бөлшектер мен бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізеді.
Конструкция түсірілуі тиіс орын бөлшектер мен басқа заттардан тазартылуы
тиіс. Сөрелерге тірек бекітіледі.
Ауысым аяқталғаннан кейін жұмыс орны тазаланады. Металл кесу,
электродтар мен бөлшектер одан әрі жұмыс істеу үшін қажет,
контейнерлерге салынады. Қоймалау орындарында пайдаланылмаған
бөлшектер қатарларға жиналады. Құрал-сайман мен құрал-саймандар құралсайман жәшіктеріне жиналады және сөрелерге қойылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Электр қауіпсіздігінің өлшемдерін тізімдеңіз.
2. Адамдарды электр тогының соғуынан қорғаудың техникалық
әдістері мен құралдарын сипаттаңыз.
3. Электр тогымен зақымданудан жеке қорғаныс құралдарының
қажеттілігін түсіндіріңіз.
4. Электр тогымен зақымданудан зардап шеккендерге алғашқы көмек
көрсету тәсілдерін көрсетіңіз.
6.3 "Металл конструкцияларын құрастыру жөніндегі слесарь"
біліктілігі бойынша бақылау сұрақтары (3-разряд)
1. Болат металл конструкциялары қандай инженерлік құрылымдарда
қолданылады?
2. Басқа материалдардан жасалған құрылымдармен салыстырғанда
болат конструкцияларының негізгі артықшылықтары қандай?
3. Металл конструкцияларын жобалау кезінде қандай талаптар
ескерілуі керек?
4. Табақ болаты қандай параметрлер бойынша бөлінеді?
5. Мақсатына байланысты қарапайым сапалы көміртекті болат қандай
топтарға бөлінеді?
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6. Әр топтың болаты қандай параметрлер бойынша жеткізіледі?
7. "Болатты
қалыпқа
келтіру"
және
"болатты
термиялық
жақсарту"ұғымдарына анықтама беріңіз.
8. Негізгі өндіріске қатысты шеберханаларды тізімдеңіз.
9. Қосалқы өндіріске қатысты шеберханаларды тізімдеңіз.
10. Бас технологтың бөлімі әзірлеген құрылымдарды жеткізудің
қосымша шарттарына қандай шарттар жатады?
11. Металл дайындау цехының міндетіне қандай операциялар кіреді?
12. Атаңыз жиі кездесетін түрлері деформация домалатып болды.
13. Илем болатының деформациясы қандай жолдармен жойылады?
14. Металл илемін тазалау және консервациялау қалай жүргізіледі?
15. "Болатты белгілеу" және "болатты белгілеу"ұғымдарына анықтама
беріңіз.
16. Металл кесудің негізгі түрлерін тізімдеңіз. Металды кесудің қандай
әдістері механикалық болып табылады?
17. Металлды газбен кесудің негізгі артықшылықтары мен
кемшіліктерін атаңыз.
18. Плазмалық доғалық кесудің артықшылықтары мен кемшіліктерін
тізімдеңіз.
19. Гидроабразиялық металл кесу принципін сипаттаңыз. Оның
артықшылықтары қандай?
20. Дәнекерлеу әдістерінің классификациясын беріңіз.
21. Қысыммен дәнекерлеу әдістерін жіктеңіз.
22. Электрлік доғалық дәнекерлеуді қандай параметрлер бойынша
жіктеуге болады?
23. Газбен дәнекерлеу әдісінің мәні неде және ол қалай жіктеледі?
24. Қолмен
доғалық
дәнекерлеудің
артықшылықтары
мен
кемшіліктерін атаңыз.
25. Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылаудың негізгі
физикалық әдістерін атаңыз. Оларға қысқаша сипаттама беріңіз.
Емтихан сұрақтары
1. Болат металл конструкциялары қандай инженерлік құрылымдарда
қолданылады?
2. Металл илемін тазалау және консервациялау қалай жүргізіледі?
3. Металл конструкцияларын жасау зауыттарында қолданылатын
негізгі жүк қармау құрылғыларын атаңыз.
4. Басқа материалдардан жасалған құрылымдармен салыстырғанда
болат конструкцияларының негізгі артықшылықтары?
5. Металл конструкцияларда бұрғылау саңылаулары қандай жолдармен
жасалады?
6. Металл конструкцияларын өндірудің күрделілігін қандай факторлар
анықтайды?
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7. Металл конструкцияларын жобалау кезінде қандай талаптар
ескерілуі керек?
8. Торлы құрылымдарды құрастырудың негізгі әдістерін сипаттаңыз.
Оларға қысқаша сипаттама беріңіз.
9. Болат конструкциялары зауыттарының негізгі техникалықэкономикалық көрсеткіштерін атаңыз.
10. Табақ болаты қандай параметрлер бойынша бөлінеді?
11. Гидроабразиялық металл кесу принципін сипаттаңыз. Оның
артықшылықтары қандай?
12. Металл конструкцияларын шығаратын зауыттардағы еңбек
өнімділігіне қандай факторлар әсер етеді?
13. Мақсатына байланысты қарапайым сапалы көміртекті болат қандай
топтарға бөлінеді? Әр топтың болаты қандай параметрлер бойынша
жеткізіледі?
14. Дәнекерлеу әдістерінің классификациясын беріңіз.
15. Құрылымдарды көлікке тиеу кезінде орындалуы керек негізгі
талаптарды тізімдеңіз.
16. "Болатты
қалыпқа
келтіру"
және
"болатты
термиялық
жақсарту"ұғымдарына анықтама беріңіз.
17. Металлды газбен кесудің негізгі артықшылықтары мен
кемшіліктерін атаңыз.
18. Металл конструкцияларын дайындау зауыттарында бақылау және
жалпы жинақтар не үшін жасалады? Мұндай жинақтар міндетті болып
табылады ма және мұндай құрастыруға қанша құрылым ұшырауы керек?
19. Қысыммен дәнекерлеу әдістерін жіктеңіз.
20. Негізгі өндіріске қатысты шеберханаларды тізімдеңіз
21. Плазмалық доғалық кесудің артықшылықтары мен кемшіліктерін
тізімдеңіз
22. Еңбек сыйымдылығы коэффициенті дегеніміз не, ол қалай
есептеледі және ол не үшін қолданылады?
23. Қосалқы өндіріске қатысты шеберханаларды тізімдеңіз
24. "Болатты белгілеу" және "болатты белгілеу"ұғымдарына анықтама
беріңіз.
25. Металл өңдеу зауыттарында қолданылатын негізгі көтеру
механизмдерін тізімдеңіз. Қандай жүк көтергіш механизмдер жүктерді
цехтардың аралықтарында жылжытады, ал аралықтар мен шеберханалар
арасында қандай?
26. Бас технологтың бөлімі әзірлеген құрылымдарды жеткізудің
қосымша шарттарына қандай шарттар жатады?
27. Электрлік доғалық дәнекерлеуді қандай параметрлер бойынша
жіктеуге болады?
28. Металл конструкцияларын жегідеден қорғаудың негізгі әдістерін
атаңыз. Оларға қысқаша сипаттама беріңіз
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29. Металл
конструкцияларды
дайындау
және
монтаждау
технологиялылығына қойылатын талаптар?
30. Болат элементтерінің суық және ыстық иілу технологиясын
сипаттаңыз.
31. Болат элементтерін фрезерлеудің негізгі түрлерін атаңыз.
32. Металл дайындау цехының міндетіне қандай операциялар кіреді?
33. Металл кесудің негізгі түрлерін тізімдеңіз. Металды кесудің қандай
әдістері механикалық болып табылады?
34. "Фрезерлеу" дегеніміз не, ол не үшін қолданылады және
кескіштердің қандай түрлерін білесіз?
35. Газбен дәнекерлеу әдісінің мәні неде және ол қалай жіктеледі?
36. Атаңыз жиі кездесетін түрлері деформация домалатып болды.
37. Қалдық дәнекерлеу деформацияларының жіктелуін беріңіз.
38. Илем болатының деформациясы қандай жолдармен жойылады?
39. Қолмен
доғалық
дәнекерлеудің
артықшылықтары
мен
кемшіліктерін атаңыз.
40. Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылаудың негізгі
физикалық әдістерін атаңыз. Оларға қысқаша сипаттама беріңіз.
Тест сұрақтары
1. Жұмыс беруші заңнамалық тәртіппен жұмысшыны төмендегі жағдайда
жұмыстан шеттетуге міндетті:
a) мас күйінде;
b) еңбекті қорғау талаптарын өрескел бұзған;
c) өз бастамасы бойынша кезекті медициналық тексеруден өткен жоқ;
d) алғашқы нұсқамадан кейін жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша
тағылымдамадан өтпеді;
e) өзіне тиесілі жеке қорғаныс құралдарын қолданбайды;
f) ол оған берілген сүтті қабылдаудан бас тартты, ал сайттағы еңбек
жағдайлары мұны қамтамасыз етеді.
2. Жұмыс беруші заңнамалық тәртіппен:
a) өз кәсіпорнының қызметкерлері үшін еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулықтарды әзірлеуді ұйымдастыру;
b) өндірістік
қызметпен
айналысатын
барлық
қызметкерлерге
кәсіпорынның эмблемасы бар фирмалық киімді тегін беруді
ұйымдастыру;
c) күн сайын қауіпті технологиялық жабдыққа қызмет көрсетумен
айналысатын барлық қызметкерлерге белгіленген нормалар бойынша сүт
беріледі;
d) барлық қызметкерлер үшін жұмыс орнында алғашқы және еңбекті
қорғау бойынша қайталама нұсқамалар өткізу;
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e) жаңа технологиялық жабдықты іске қосу кезінде қызметкерлер үшін
еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама өткізу;
f) еңбек жағдайына арнайы бағалау жүргізуді қамтамасыз ету, бірақ 5
жылда кемінде 1 рет.
3. Жұмыскерді кәсіпорынға тұрақты жұмысқа қабылдау кезінде:
a) онымен алдымен еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқаулық өткізіледі,
содан кейін қабылдау туралы бұйрыққа қол қойылады;
b) алдымен қабылдау туралы бұйрыққа қол қойылады, содан кейін еңбекті
қорғау бойынша кіріспе нұсқаулық өткізіледі;
c) онымен еңбек шартын жасасады.;
d) онымен ұжымдық шарт жасалады;
e) ол ішкі еңбек тәртібі ережелерімен қол қою арқылы таныстырылады;
f) ол еңбекті қорғау нормаларын сақтау үшін барлық жауапкершілікті
өзіне алатын міндеттемеге қол қояды.
4. Жұмыс беруші міндетті:
a) бөлімше басшыларының еңбегін қорғау бойынша оқуын арнайы
журналда тіркей отырып, кемінде 3 жылда 1 рет өткізу;
b) осы жұмысқа медициналық қарсы көрсетілімдері бар адамдарды
жұмысқа жібермеу;
c) кәсіптер мен жұмыс түрлері үшін еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулықтарды әзірлеуді ұйымдастыру;
d) үлгілік нормалар бойынша тиісті арнайы киімді сатып алмаған
адамдарды жұмысқа жібермеу;
e) әрбір жеңіл жазатайым оқиға туралы мемлекеттік еңбек инспекциясына
хабарласын.
5. Ауру кәсіби болып саналады, егер ол:
a) кәсіби жұмысшы алған жағдайда;
b) кез-келген зиянды өндірістік факторлардың әсерінен туындаған;
c) кәсіптік зияндылықтың әсерінен туындаған және оның диагнозы
кәсіптік аурулар тізіміне сәйкес келеді;
d) қай жерде және қалай алынғанына қарамастан, кәсіби аурулардың
тізіміне сәйкес келеді.
6. Кәсіпорын қызметкерлері үшін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық
міндетті түрде бөлімдерді қамтуы тиіс:
a) жалпы қауіпсіздік талаптары;
b) тәуліктің қараңғы уақытының басталуымен жұмыстарды орындау
кезіндегі қауіпсіздік талаптары;
c) авариялық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары;
d) учаскенің электр қорегі кенеттен ажыратылған кезде жұмыстарды
орындау қауіпсіздігінің талаптары;
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e) жұмыстар аяқталған кездегі қауіпсіздік талаптары;
f) жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары.
7. Мақсатты нұсқаулық:
a) әрқашан тікелей жұмыс жетекшісі;
b) әрқашан осы қызметкерге бағынатын учаске, цех басшысы;
c) осы қызметкердің міндеттеріне кірмейтін жұмыстарды орындау
кезінде;
d) жасақ-рұқсатты ресімдеу кезінде;
e) кез келген жұмыс басталар алдында ауысым басында;
f) осы қызметкер учаске, цех басшысының бұйрығымен еңбекті қорғау
нормаларын бұзғаннан кейін.
8. Қызметкер кәсіпорын ішінде жаңа тұрақты жұмысқа ауысқан кезде
онымен нұсқаулық жүргізіледі:
a) кіріспе;
b) жұмыс орнындағы бастапқы;
c) қайталау;
d) жоспардан тыс;
e) мақсатты;
f) қайта нұсқау беру мерзімі басталғанға дейін ешқандай нұсқау жүргізу
талап етілмейді.
9. Еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқаулық:
a) жұмыстардың тікелей басшысы жүргізеді;
b) оқудан өтудің жеке карточкасында немесе кіріспе нұсқама журналында
тіркейді;
c) техникаға, жабдыққа, құрал-саймандарға қызмет көрсетумен және
оларды пайдаланумен байланысты емес тұлғалар өтпейді;
d) сіз бірден адамдар тобымен өткізе аласыз;
e) осы кәсіп үшін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық бойынша жүргізеді;
f) кәсіпорынға түсетін адамдармен жүргізеді;
g) міндетті түрде жұмысқа қабылдау туралы құжатта тіркеледі.
10. Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқаулық:
a) еңбекті қорғау жөніндегі инженер (маман) жүргізеді;
b) алғашқы нұсқау карточкасында кім нұсқау берген және кім нұсқау
берген адамның қолымен тіркеледі;
c) арнайы тағайындалған адамның басшылығымен жұмыс орнындағы
жұмысшылар үшін тағылымдамамен аяқталады;
d) кіріспе нұсқамадан өткеннен кейін барлық адамдар ерекше жағдайда
өтеді;
e) қызметкерлермен тек жеке жүргізіледі;
f) бастапқы нұсқаулық бағдарламалары бойынша жүргізеді;
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g) жабдыққа қызмет көрсетумен, құралдарды пайдаланумен, кәсіпорын
басшысы бекіткен тізімге сәйкес шикізатты, материалдарды сақтаумен
байланысты емес тұлғалар өтпеуі мүмкін.
11. Еңбекті қорғау бойынша қайталама нұсқама:
a) жұмыс берушінің шешімі бойынша машиналардың, механизмдердің,
құрал-саймандардың және т. б. жұмысына байланысты емес адамдар
өтпеуі мүмкін.;
b) қадағалау-бақылау органдарының шешімі бойынша қызметкерде
еңбекті қорғау жөнінде жеткіліксіз білімі анықталған кезде жүргізеді;
c) нұсқамалар журналында жұмыс орнында және (немесе) жеке оқу
карточкасында тіркейді;
d) жұмыстардың тікелей басшысы жүргізеді;
e) жылына кемінде 1 рет өткізеді;
f) жеке жүргізе алады;
g) бір үлгідегі жабдыққа қызмет көрсететін адамдар тобымен өткізе
алады.
12. Еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама:
a) қандай да бір себеппен алғашқы нұсқамадан өтпеген адамдармен
өткізеді;
b) еңбекті қорғау жөніндегі маман жүргізеді;
c) жұмыстардың тікелей басшысы жүргізе алады;
d) жабдықты ауыстыру, технологиялық процесті ауыстыру кезінде
жүргізеді;
e) кем дегенде жарты жылда 1 рет өткізіңіз;
f) қызметкер еңбекті қорғауды өрескел бұзған жағдайда кәсіпорын
әкімшілігінің бастамасы бойынша жүргізеді;
g) жұмыста 60 күннен артық үзіліс кезінде өткізеді.
13. Жұмыс орындарын жарықтандыруды ұйымдастыру кезінде:
a) стробоскопиялық әсер жылжымалы айналмалы бөлшектерді бір фазаға
қосылған қыздыру шамдарымен жарықтандыру кезінде пайда болады;
b) газ разрядты шамдар, әдетте, жоғары қызмет ету мерзімі, төмен жарық
беру, түстердің бұрмалануы (кейбір түрлерінде);
c) аралас жасанды жарықтандыру жүйесінде жалпы жарықтандырудың
үлесі кемінде 10 болуы керек%;
d) жасанды жарықтандыруға арналған нормалар люкстерде, ал табиғи
жарықтандыруға – табиғи жарықтандыру коэффициентінің шамасында
белгіленген.
14. Металл өңдеу станоктарында жұмыс істеу кезінде:
a) арнайы киімнің ұштары ілінбеуі үшін түймеленеді, шашты бас киімнің
астына алады;
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b) жонғыш және бұрғылау станоктарында қол ұшының кесілуін
болдырмау үшін қолғаппен жұмыс істеу керек;
c) станоктың шпинделінен шығып тұратын өңделетін шыбықты
материалдың ұштары бүкіл ұзындығы бойынша құбыр-қаптамалармен
қоршалады;
d) бұрғылау станоктарында жұмыс істеу кезінде өңделген бөлік
қысқыштарға бекітіледі. Өз салмағы 20 кг-нан кем болатын қыспақ
станоктың үстеліне тығыз бекітілуі тиіс;
e) әрбір абразивтік-ажарлағыш дөңгелектің механикалық беріктікке
сынаудан өткені туралы белгісі болуы тиіс. Мұндай белгі болмаса, оны
машинаға қоюға болмайды.
15. Электрмен дәнекерлеу жұмыстары:
a) Электрмен дәнекерлеу жұмыстарына 18 жастан кіші емес және 60
жастан үлкен емес, медициналық тексеруден, мамандығы бойынша
оқудан өткен және тиісті куәлігі бар адамдар жіберіледі;
b) электр дәнекерлеушілерде электр қауіпсіздігі бойынша II – ден төмен
емес топ, ал электр дәнекерлеу аппаратын түйіспелерді бөлшектеу, жинау
әдістерінің желісіне қосу құқығымен III-ден төмен емес топ болуы тиіс;
c) жаңбыр кезінде электрмен дәнекерлеу жұмыстарын ашық ауада
қалқасыз орындау қатарынан 2 сағаттан аспауы тиіс;
d) электр дәнекерлеу агрегатының корпусы желіге қосылғанға дейін
нөлденуге жатады, жерге қосу-кері дәнекерлеу кабелі, дәнекерлеу үстелі,
электр дәнекерлеу жұмыстары жүргізілетін резеңке жүрісті машиналар;
e) дәнекерлеу кабельдері (тікелей және кері) ретінде тек тұтас (аралық
қосылыстарсыз) көп ядролы мыс оқшауланған сымдар қолданылады.
16. Газбен дәнекерлеу жұмыстары:
a) газбен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға кемінде 18 жасқа толған,
мамандықтар бойынша оқытылған, емтихан тапсырған, тиісті куәлігі бар
адамдар жіберіледі. Жарты жылда 1 рет олар білімін тексеруден өтуі
керек;
b) газбен дәнекерлеу құбыршектері гофрленген екі жақты ниппельдердегі
кергіш қысқыштармен өзара байланысқан кез келген ұзындықтағы 3
кесектен аспауы тиіс;
c) ацетиленге арналған оттегі құбыршектерін және керісінше пайдалануға
жол берілмейді;
d) жұмыс барысында баллондардан оттегін алу 0,5 кгс/см2 төмен емес
қалдық қысымға дейін жүргізіледі.
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Қысқаша қорытынды
1. Өндірістік практика білім алушылардың дағдыларын, іскерліктері
мен құзыреттерін қалыптастырудың соңғы кезеңі болып табылады.
Болашақ жас өндіріс мамандарының кәсіби құзыреттіліктерінің
тиімділігі тәжірибе кезеңінде дұрыс және мақсатты түрде тұжырымдалған
міндеттерге байланысты.
2. Нормативтік-нұсқаулық құжаттарды сақтау кәсіпорындарда еңбекті
қорғауды және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
3. Өндірістік практика кезінде жұмыс орнындағы тәжірибелік жұмыс
алынған теориялық білімді бекітуге мүмкіндік береді және кәсіби тұрғыдан
тұлғаның дамуына ықпал етеді.
Қорытынды
1. Құрылыс металл конструкцияларын өндіретін заманауи
кәсіпорындар – бұл әртүрлі мақсаттағы объектілерді салу үшін әртүрлі
көтергіш және қоршау конструкцияларын шығаратын көп бейінді
кәсіпорындар: Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстар, көп қабатты
азаматтық ғимараттардың қаңқалары, мал шаруашылығы кешендері,
қоймалар, жерасты және жерүсті құрылыстары, көпірлер мен эстакадалар,
арнайы мақсаттағы ангарлар, спорт және ойын-сауық залдары және т. б.
2. Өндірістік кәсіпорындардың қызметкерлері үшін жұмысқа орналасу
кезінде міндетті шарт учаскелерде және жұмыс орнында жұмыстарды
қауіпсіз жүргізу бойынша шарттарды білу болып табылады. Қауіпсіздік
техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін білу, өндірістік жарақат алу кезінде
алғашқы көмек көрсету, слесарлық және дәнекерлеу жұмыстарын орындау
кезінде жабдықпен жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау
өте маңызды.
3. Металл конструкцияларын өндіруде темірбетон және ағаш
құрылымдармен салыстырғанда металл конструкцияларының бірқатар
артықшылықтарына негізделген кең номенклатура қолданылады.
Болат құрылыс конструкциялары үшін болат маркасын таңдау кезінде
қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерін басшылыққа алу қажет.
Сонымен қатар, құрылымдарды жасау үшін химиялық құрамы мен
механикалық қасиеттері маңызды.
Металл конструкцияларын біріктірудің негізгі түрі дәнекерленген
(шамамен 85 %). Тойтармалы қосылыстар негізінен жүктеменің динамикалық
сипаты басым болатын көпір құрылысында қолданылады. Бұранды
қосылыстар болат жақтауды бекіту түйіндерінде, кеңейту буындары мен
монтаждық қосылыстарда қолданылады.
4. Металл конструкцияларының жұмыс, құрастыру және монтаждау
сызбаларын қамтитын толық жобалау құжаттамасы болмаса, кез келген
құрылыс объектілерін салу мүмкін емес. Сызбалар дизайнерлердің идеялары
мен шешімдерін егжей-тегжейлі сипаттайды, ал орындаушылар бұл
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схемаларды дұрыс түсіндіруге мүмкіндік беретін білімге ие болуы керек.
Осы ережелерді сақтай отырып, металл конструкцияларының элементтерін
дайындау және оларды кейіннен орнату бойынша дұрыс жұмыс қамтамасыз
етіледі.
Жобалау құжаттамасын инженерлер, конструкторлар екі сатыда
орындайды: металл конструкциялар (КМ) және егжей-тегжейлі металл
конструкциялар (км).
Металл конструкцияларын жасау үшін слесарь МЕМСТ, ҚНжЕ, ҚЖ
және КҚБЖ-мен реттелетін белгілерді және дизайн ережелерін қолдана
отырып, МДК сызбаларын білуі және оқи білуі керек.
МДК сызбалары екі бөліктен тұрады: графикалық және түсіндірме
жазба.
5. Металл бөлшектерді слесарлық тәсілмен дайындау (өңдеу) кезінде
негізгі операциялар белгілі бір тәртіппен орындалады, онда бір операция
басқасының алдында болады. Дайын бөлшектерге қойылатын талаптарға
байланысты қосымша операциялар да жасалуы мүмкін.
Орындалатын
слесарлық
жұмыстардың
сапасы
слесарьдың,
қолданылатын құрал мен өңделетін материалдың шеберлігі мен дағдыларына
байланысты.
6. Металл конструкцияларын құрастырудың технологиялық процесі
өндіріс тәсіліне қарамастан мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Құрастыру мен дәнекерлеудің талап етілетін реттілігін сақтау; слесарь
еңбегінің
өнімділігін
арттыратын
қажетті
құрал-саймандар
мен
айлабұйымдарды қолдану; құрастыру операцияларын дәнекерлеу жөніндегі
операциялармен байланыстыру; құрастыру сапасына операция бойынша
бақылау жүргізу; конструкциялардың өлшемдеріне рұқсаттарды сақтау;
қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.
Әрбір слесарь-құрастырушының басты міндеті-қауіпсіздік ережелерін
сақтай отырып, жоғары сапалы құрастыруды қамтамасыз ететін
технологиялық операцияларды орындаудың жоғары өнімді әдістерін
қолдану. Конструкциялар құрастыру сөрелерінде, кондукторларда,
қондырғыларда жиналады. Металл конструкцияларды құрастыру кезінде
негізгі операциялар бір операцияның алдында екіншісінің алдында болатын
жұмыстарды орындаудың технологиялық картасына сәйкес белгілі бір
тәртіппен орындалады.
7. Өндірістік тәжірибе студенттердің дағдыларын, іскерлігін және
құзыреттілігін қалыптастырудың соңғы кезеңі болып табылады. Жұмысшы
кадрлардың кәсіби құзыреттерін алудың тиімділігі қойылған міндеттердің
дұрыстығына және мақсаттылығына байланысты.
Нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау кәсіпорындардағы
еңбекті қорғауды және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
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Глоссарий
1. Слесарлық жұмыс орны-қолмен жұмыс істеуге арналған жұмыс
орны жабдықтарының негізгі түрлерінің бірі.
2. Ию (дұрыс) білікшелер-бетінде майысқан, майысқан, түзу және
радиус бойынша иілген дайындамаларды түзету кезінде қолданылатын
құрал.
3. Үтіктеу-қалыңдығы 0,5 мм-ге дейін жұқа табақты, жолақты
материалды түзетуге (тегістеуге) арналған құрал.
Иілу-бұл металды
қысыммен өңдеу, онда дайындамаға немесе оның бөлігіне қисық пішін
беріледі.
4.
Үй-көлденең дәнекерленген буындарда сынықтары бар болат
панель,
5. Ұя – үлкен, ауыр дайындамаларды орнатуға, сондай-ақ
дайындамалардың биіктігін реттеуге арналған құрылғы. Кескіш-қарапайым
кескіш құрал, онда сына пішіні ерекше айқын көрінеді, аспаптық көміртекті
және қоспаланған болаттан жасалған болат шыбықты білдіреді (U7A, U8A,
7XF, 8xf). Кескіш - бұл қарапайым кескіш құрал, онда сына пішіні ерекше
айқын көрінеді.
6. Ойық-профильді ойықтарды кесуге арналған кескіш құрал.
7. Керн-Кернер ұшының (конусының) әрекетінен оны балғамен ұрған
кезде пайда болған ойық (саңылау).
8. Ағаш балға-жоғары пластикалық металдардан жасалған табақ
материалын түзетуге арналған ағаш балға.
9. Бақылау аспабы (жәшік) – бұйымды қайта орамай белгіленбейтін
дайындамаларды бекіту үшін қолданылатын көмекші құрал. Кернер-алдын
ала белгіленген сызықтарда ойықтарды (керндерді) салу үшін қолданылатын
слесарлық құрал (керндер бөлшектерді өңдеу процесінде қауіп-қатерлер
анық көрінетіндей, өшірілмейтіндей етіп жасалады).
10. Крейцмейсель-тар ойықтарды, кілттік ойықтарды және т. б. кесу
үшін қолданылатын слесарлық құрал.
11. Кесу жиегі - кесу құралының алдыңғы, артқы беттерін кесіп өту.
12. Сызғыш-сызықтық өлшемдерді өлшеуге, түзу сызықтарды
қолдануға арналған өлшеу шкаласы бар құрал.
13. Слесарлық балға-соққыш пен тұтқадан тұратын ұрғылау
жұмыстарына арналған құрал.
14. Толтырғыштар-құбырларды ию кезінде ақаулардың алдын алу үшін
қолданылады (сопақша және гофрленген).
15. Плита дұрыс - болаттан немесе сұр шойыннан монолитті немесе
қаттылық қабырғаларымен жасалған. Плиталар келесі мөлшерде болады, мм:
400x400; 750x1000; 1000x1500; 1500x2000; 2000x2000; 1500x3000. Плитаның
жұмыс беті тегіс және таза болуы керек.
16. Белгілеу плитасы-таңбалауға жататын бөлшектер орнатылатын
және барлық құрылғылар мен құралдарды орналастыратын көмекші
құрылғы.
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17. Кесу беті-құралдың негізгі кесу жиегімен дайындамада пайда
болатын бет.
18. Өлшеу қателігі - олардың шығыс сигналының кіріс сигналының
шынайы мәнінен ауытқуы.
19. Төсемдер-таңбалау кезінде бөлшектердің дұрыс орнатылуын
қамтамасыз етуге, сондай-ақ таңбалау тақталарын сызаттар мен бітелулерден
қорғауға арналған көмекші тірек құрылғылар.
20. Өңдеу-бұл тек пластикалық материалдарды: алюминий, болат, мыс,
жез, титанды қолдануға болатын қисық немесе кесілген металды түзету
операциясы.
21. Бұрандалы пресс-балғамен түзету тиісті нәтиже бермейтін
жағдайларда біліктерді, құбырларды және бұрыштық болатты түзету үшін
қолданылатын құрылғы.
22. Өңдеуге рұқсат-өңдеуге дейін және одан кейінгі дайындаманың
өлшемдері арасындағы айырмашылық.
23. Еңбек өнімділігі-адамдардың өндірістік қызметінің өнімділігі,
өнімділігі.
24. Таңбалау-бұл
дайындаманың
бетіне
өндірілетін
бөліктің
контурларын анықтайтын сызықтарды (сызбаларды) қолдану операциясы.
25. Тегіс таңбалау-бұл дайындаманың бетіне бөліктің контурларын
немесе өңдеу орнын анықтайтын таңбалау сызықтарын (сызықтарын)
қолдануға арналған слесарлық операция.
26. Кеңістіктік таңбалау-бұл әр түрлі жазықтықта және әр түрлі
бұрыштарда таңбалау сызықтарын (сызықтарын) қолдануға арналған
слесарлық операция.
27. Кесу-кесу және соққы құралдарының көмегімен дайындаманың
бетінен артық металл қабаты алынып тасталады немесе дайындама
бөліктерге кесіледі.
28. Құрастыру сызбасы-құрастыру қондырғысының кескіні және оны
құрастыру мен басқаруға қажетті басқа да мәліметтер бар графикалық дизайн
құжаты;
29. Пневматикалық қысқыштар-физикалық күш қолданбай, тұрақты
күшпен бөлшектердің жылдам және сенімді қысылуын қамтамасыз етеді.
Қысқыш уақыты 2...3 с, ал күші-300 Н.
30. Қолмен қысқыштар – үш түрі бар-топсалы, конустық және
серіппелі. Олар ернеулердің ені 36, 40, 50 және 56 мм және ернеулердің
ашылуы 28, 30, 40, 50 және 55 мм, ал кішігірім жұмыстар үшін ернеулердің
ені 6, 10 және 16 мм және ернеулердің ашылуы 5,5 және 6,5 мм.
31. Слесарлық қол қыспақ-аралау немесе бұрғылау кезінде кішкене
бөлшектерді (дайындамаларды) бекіту үшін қолданылады, себебі оларды
қолмен ұстау ыңғайсыз немесе қауіпті.
32. Протектор-бұрыштар мен еңістерді белгілеуге арналған өлшеу
шкаласы бар құрал. Қайрау бұрышы-бұл құралдың алдыңғы және артқы
беттері арасындағы айналу бұрышы.
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33. Шаршы-тік (тік және көлденең) сызықтарды қолдануға арналған
құрал.
34. Таңбалау бұрышы-дайындаманың бір жағына параллель суреттер
салу және тік жазықтықта (жазықтық белгілеу) сурет салу үшін, сондай-ақ тік
жазықтықтағы таңбалау құрылғысындағы бөліктің орнын тексеру үшін
(кеңістіктік белгілеу) қолданылатын құрал.
35. Шартылдақ-арқалық және қораптық аралық құрылыстардың
қабырғаларын қаттылық қабырғаларымен булау;
36. Сандық өлшеу құралы-дискретті өлшеу ақпаратын шығаратын және
көрсеткіштері сандық түрде ұсынылатын өлшеу құралы.
37. Құрылғының шкаласы-өлшенетін шаманың белгілі бір мәндеріне
сәйкес келетін қара белгілері бар ақ беті бар тақтайша.
38. Штангенциркуль-түзу сызықтар мен орталықтарды дәл белгілеуге
және үлкен диаметрлі шеңберлерді белгілеуге арналған құрал.
39. Эскиз-стандартты масштабты дәл сақтамай, бірақ бөліктің жеке
элементтерінің өлшемдері арасындағы пропорцияларды сақтай отырып,
қолмен жасалған сурет;
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