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АЛҒЫ СӨЗ

«Техник-механик» біліктілігіне арналған нұсқаулық 0815000 «Тұтқыр 
және сусымалы материалдарды химиялық өндіретін машиналар мен 
жабдықтарды пайдалану» мамандығы бойынша жаңартылған типтік оқу 
бағдарламасына сәйкес жасалған.

Осы оқу нұсқаулығының мақсаты - мұғалімдер мен студенттерге 
кәсіби модульдерді меңгеруде олардың нәтижелері мен критерийлеріне 
сәйкес кәсіби құзыреттілікке қол жеткізуге көмектесу.

Оқулықтың міндеттері:
Тәрбиелік: заманауи технологияларды қолдана отырып, ғылыми 

негізде байланыстырғыш материалдар мен сусымалы материалдардың 
химиялық өндірісін пайдалану және техникалық қызмет көрсету дағдыларын 
қалыптастыруға ықпал ету.

Дамытушылық: практикалық жұмысты орындау кезінде зейін, есте 
сақтау, ойлау жетілдіріледі, танымдық белсенділік ынталандырылады, 
өйткені бұл тапсырмаларды орындау студенттен түсініктемелер, 
дәлелдемелер мен негіздемелер қажет.

Тәрбиелік: өз кәсібін жетік білетін, өз мамандығы бойынша тиімді 
жұмыс істеуге қабілетті, үздіксіз кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби 
ұтқырлыққа дайын, бәсекеге қабілетті, жауапкершілікті және сауатты маман 
тәрбиелеу.

Бақылау және бағалау: сыни көзқарас қалыптастыру және олардың 
кәсіби қызметінің нәтижелерін жақсарту.

Нұсқаулық теориялық материалдың қысқаша мазмұнын қамтиды -
жұмысшылардың еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария 
және өрттен қорғау ережелері мен ережелері; байланыстырғыш материалдар 
мен сусымалы материалдарды химиялық өндіруге арналған машиналар мен 
жабдықтардың жұмыс істеу ережелері, жабдыққа қызмет көрсету; жабдықты 
жөндеу-монтаждау, іске қосу және реттеу жұмыстарын ұйымдастыру; 
тексерулердің, тексерулердің және жөндеулердің, сондай-ақ жабдықтарды 
модернизациялаудың кестелік кестелерін дайындау. Теориялық материал 
практикалық дағдыларды алуға арналған практикалық жұмыстарды 
әдістемелік дамытумен аяқталады.

Оқыту нәтижелерін бағалау үшін оқулықта бақылау сұрақтары мен 
теориялық материалдарды тексеруге және бекітуге арналған тапсырмалар, 
сонымен қатар механик-механик біліктілігін алу үшін студенттерді 
қорытынды аттестаттауға арналған емтихан сұрақтары берілген.

Қажетті кеңсе тауарлары:
ДК, қарындаш пен қағаз, жеке қорғаныс құралдары.
Деректемелері:
Модульдерді оқуды бастамас бұрын «Жалпы пәндер» курстарын, 

081501 2 - «Цемент диірмендерінің операторы» және 081504 2 - «Айналмалы 
пештердің машинисінің көмекшісі» біліктіліктері бойынша кәсіптік 
модульдерді оқып, курсты игеру ретін сақтаңыз - жоғарыдан төмен. 
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Техниктің - механиктің шеберлік деңгейі курстың сызбасы бойынша өткен 
кезде жоғарылайды.

КМ11
• Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ12
• Іске қосу күйге келтіру жұмыстарын өткізу, жабдықты іске қосу, іске 

қосу

КМ13
• Жабдықтарды тексеруге, тексеруге және жөндеуге арналған кесте (кесте) 

дайындау

КМ14
• Жабдықтарды жөндеу және жаңарту есебін ұйымдастыру

• «ТЕХНИК-МЕХАНИК» БІЛІКТІЛІГІ

 
 



7

1 БӨЛІМ ЖАБДЫҚТЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Кіріспе
Модульді зерделеу нәтижесінде студенттер еңбек персоналымен 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрттен 
қорғау ережелері мен ережелерінің сақталуын бақылау мәселелерін игереді; 
байланыстырғыш материалдар мен сусымалы материалдарды химиялық 
өндіруге арналған машиналар мен жабдықтардың жұмыс істеу ережелері, 
жабдықтарға қызмет көрсету ережелері; жабдықты жөндеуді ұйымдастыру.

Студенттер материалды-техникалық қамтамасыз етуді нормалау, 
жабдықты жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, тиеу-
түсіру жұмыстарын ұйымдастыру, қоймадағы механизмдерді тасымалдау 
және сақтау дағдыларын, кәсіпорынның жөндеу қызметінің құрылымын, 
ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізеді.

Модульді оқып-үйрену кезінде студенттер игереді: жабдықтың жерге 
тұйықталуын есептеуді, жабдықтың тозуын талдай алады, тозуына баға бере 
алады.

Студенттер ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде, сондай-ақ жөндеу 
арасындағы кезеңде жұмыстардың тізімін біледі; техникалық байқау және 
қызмет көрсету жүйесі; жабдықтың төлқұжатына жазба енгізе алады, ақаулы 
акт жасай алады, жабдықты жөндеуге өтінім бере алады, жабдықты жөндеуге 
қабылдау-тапсыру актісін жасай алады.

КМ11
• Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ12
• Іске қосу күйге келтіру жұмыстарын өткізу, жабдықты іске қосу, іске 

қосу

КМ13
• Жабдықтарды тексеруге, тексеруге және жөндеуге арналған кесте (кесте) 

дайындау

КМ14
• Жабдықтарды жөндеу және жаңарту есебін ұйымдастыру

• «ТЕХНИК-МЕХАНИК» БІЛІКТІЛІГІ

 
 



8

1.1 Тақырып Жұмыс істейтін персоналдың еңбекті қорғау, 
қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрттен қорғау 
ережелері мен ережелерін сақтауын бақылау

1.1.1 Еңбек қауіпсіздігі

Ол қоршаған орта мен өндіріс құралдарының адам ағзасына әсерін, 
жарақаттардың, кәсіптік аурулардың және уланудың алдын алу шараларын 
әзірлеу мақсатында зерттейді.

Еңбекті қорғау (еңбек қауіпсіздігі) өндірістік жарақаттардың, кәсіптік 
аурулардың, жазатайым оқиғалардың, жарылыстардың, өрттің ықтимал 
себептерін анықтайды және зерттейді және осы себептерді жою және қауіпсіз 
және адамға қолайлы жағдай жасау мақсатында шаралар мен талаптар 
жүйесін әзірлейді.

Еңбекті қорғаудың негізгі объектісі - бұл еңбек қызметі процесіндегі 
адам, сондықтан еңбекті қорғау шараларын әзірлеу кезінде көптеген ғылыми 
пәндердің зерттеу нәтижелері қолданылады.

Жұмыс ортасының факторларының адам ағзасына зиянды әсерін жоюға 
медициналық-биологиялық ғылымдардағы зерттеулер негізінде қол 
жеткізіледі (өндірістік денсаулық, өндірістік токсикология және т.б.).

Еңбек әрекетін рационализациялау, өнімділіктің жоғарылауы, 
жұмысшылардың мәдени деңгейінің өсуі, тиімділіктің жоғарылауы және 
еңбек қызметінің жалпы кезеңі еңбекті ғылыми ұйымдастыру нәтижелеріне 
негізделген.

Рационалды еңбек жағдайларын, тұрмыс пен тынығуды құру көркемдік 
дизайн мен техникалық эстетика теориясы мен практикасының 
жетістіктерімен қамтамасыз етіледі.

Еңбекті қорғаудың әдіснамалық негізі - бұл еңбек жағдайларын, 
технологиялық және өндірістік процестерді, өндірістік жабдықтарды, 
пайдаланылатын және пайдаланылатын материалдар мен заттарды қауіпті 
және зиянды өндірістік факторлардың жарақаттануға және кәсіби ауруларға 
әкелетін өндірістік факторлардың пайда болуы тұрғысынан ғылыми талдау.

Жарақаттану, жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар мәселесін тек 
инженерлік әдістермен шешуге болмайды. Көбінесе жарақат алудың себебі 
еңбек жағдайлары қиын емес, бірақ жұмысшылар мен мамандардың 
біліктілігі төмендігіне, шаршауына және реакциясының төмендеуіне 
байланысты қауіпті әрекеттері. Бұл жағдайда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау проблемалары біріктіріледі және талаптарды бөлудің нақты 
шекаралары жоқ. Жарақаттардың өсу себептерін талдау ғылыми-техникалық 
прогресс пен техниканың дамуы адамды өндірістік ортаның қауіпті және 

Еңбекті қорғау - бұл еңбек қызметінің қауіпсіздігін, адамның денсаулығы 
мен еңбекке қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық 
актілер жүйесі және соған сәйкес әлеуметтік-экономикалық, техникалық, 
гигиеналық және ұйымдастырушылық шаралар.
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зиянды әсерінен қорғаудың шаралары мен болжамдарының алдында 
тұрғанын көрсетеді.

Еңбекті қорғау мәселелеріне жүйелі көзқарас еңбекті қорғау 
проблемаларының нақты міндеттерін, соның ішінде өндірістік жағдайларда 
адамның қауіпсіздігін арттыруға айтарлықтай әсер ететін элементтер мен 
факторлардың жиынтығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Адамның еңбек қызметі өндірістік ортаның, өндірістік процестерді 
және ұжымдағы қатынастарды ұйымдастырудың әсерінен қалыптасады және 
жүреді. Адам іс-әрекетін бірқатар қосалқы жүйелерге бөлуге болады, 
олардың негізін адам құрайды:

1) адам - жұмыс ортасы; (үй-жайлардың микроклиматы, ауадағы 
зиянды қоспалардың құрамы мен концентрациясы, жарық және басқа 
өндірістік сәулелену, дыбыс: шу, діріл, үдеу және электромагниттік 
тербелістер; жұмыс орны кеңістігінің өлшемдері мен параметрлері; еңбек 
заттары, жабдықтар);

2) адам - өндіріс процесі (физикалық белсенділік, жұмыс позалары мен 
еңбек қозғалыстары, жүйке-психикалық стресс, жұмыс қарқыны мен ырғағы, 
жұмыс және тынығу режимі);

3) адам - бұл еңбек ұжымы (ұжымның әлеуметтік құрылымы, еңбек 
тәртібінің деңгейі, өзара талаптылық пен жауапкершілік, жағымды 
байланыстар мүмкіндігі, адамдар арасындағы байланыс).

Пайда болған қауіпті жағдайдағы адам әрекетін шартты түрде бірнеше 
кезеңге бөлуге болады, бірақ әрбір нақты жағдайда апаттың пайда болуына 
бір фактор әсер етуі мүмкін, бірақ көбінесе факторлар өзара әрекеттеседі. 
Апатты жоюдың шешуші және шешуші факторы - адам. Апаттың салдары -
бұл адамға келтірілген жарақат [1, 2].

Еңбекті қорғау жұмыстарын жоспарлау кезінде мыналар қолданылады:
1) еңбек қауіпсіздігі бойынша жұмыс орындарын сертификаттау 

материалдары;
2) жеке тексерулер мен бақылаушы ұйымдарды тексеруге арналған 

актілер-бұйрықтардың материалдары;
3) жазатайым оқиғаларды тергеу бойынша материалдар және проф. 

аурулар;
4) өндірістік жарақаттану себептерін, санитарлық-гигиеналық 

жағдайларды, еңбек, жалпы және проф. Талдау үшін материалдар. 
аурушаңдық;

Еңбекті қорғау жоспарларына енетін іс-шаралардың жобалары, 
қаржылық және материалдық қолдаулары болуы керек.

2; 3; 6 тармақтарында жұмыстарды жоспарлау кезінде жұмыс 
орындарында радиациялық қауіпсіздікті сақтауға және қамтамасыз етуге 
және қоршаған ортаның ластануын болдырмауға бағытталған шараларды 
қарастырыңыз.

Ауысымдағы еңбекті қорғау жағдайын ауысым шебері тексереді. Вахта 
кезінде бригадир жүргізеді. Ол цех басшысының қалауы бойынша есептер 
журналында немесе басқа құжатта көрсетіледі.
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Инженерлік-техникалық қызметкерлердің (ITR) еңбекті қорғаудағы 
бұзушылықтар мен кемшіліктер үшін жауапкершілігі:

1. Ережелерді, нұсқаулықтарды, жобаларды, ережелерді бұза отырып 
жұмыс жасаған адамдар, бұзушылықтар мен зардаптардың сипатына қарай 
тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке заңда белгіленген 
тәртіппен тартылады.

2. Еңбекті қорғау немесе өндірістік жарақат алу ережелері мен 
ережелерін бұзған кінәлілерге бір ай бойы сыйлықақыны ішінара немесе 
толықтай айыру түріндегі материалдық қысым көрсетіледі.

Учаскедегі еңбекті қорғау жағдайын бақылау:
Учаскедегі еңбекті қорғау жағдайын тексеруді учаске бастығы, аға 

прораб, учаске механигі, учаскенің электромонтері және уәкілетті ОТ кіретін 
учаскелік комиссия жүргізеді. Ол апта сайын қауіпсіздік техникасының бір 
күнінде (ТБ) сағат 9-00-ден бастап өткізіледі. Сол күні айналма жолдың 
нәтижелері еңбекті қорғау жөніндегі жергілікті кеңестің отырысында 
талқыланады - бұзушылықтарды жою шаралары, мерзімдері мен 
орындаушылары көрсетілген.

Цехтағы еңбекті қорғау жағдайын бақылау:
Цехтің бір учаскесіндегі еңбекті қорғау жағдайын тексеруді цех 

бастығы, еңбекті қорғау жөніндегі цех инженері, бас механик, аға электрик, 
кәсіподақ комитетінің төрағасы кіретін цех комиссиясы жүргізеді. Ол цех 
бастығы бекіткен кесте бойынша туберкулездің бір күнінде жүргізіледі.
Еңбек қауіпсіздігі бойынша міндеттемелер:
1) сіздің жұмыс орныңызға, учаскеңізге, шеберханаға, зауытқа арналған 
еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария және технологиялық 
нұсқаулықтарды орындау;

2) жұмыс істейтін арнайы жұмыс. киім, ЖҚҚ қолданыңыз;
3) жұмыс орнының және жабдықтың жай-күйін қауіпсіздік 
ережелеріне сәйкестігін тексеру (PTB);
4) бригадирге, бригадирге түсініктемелер туралы есеп беру;

5) жарақат алған кезде жолдастарға өзін-өзі және көмек көрсетіңіз, жарақат
туралы бригадирге, бригадирге хабарлаңыз.

1.1.2 Өндірістік санитария

Еңбекті қорғау - «Өндірістік санитария» бөлімі зиянды өндірістік 
факторлардың жұмысшыларға әсерін болдырмайтын немесе төмендететін 
белгілі бір жағдайларда ауруға немесе жұмыс қабілеттілігінің төмендеуіне 
әкелетін ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық құралдарды қамтиды.

Еңбек гигиенасы - бұл еңбек жағдайларының жұмысшылардың 
денсаулығына әсерін және осы жағдайларды жақсарту және еңбек 
өнімділігін арттыру үшін қажетті санитарлық-гигиеналық және 
терапиялық-профилактикалық шараларды әзірлеуді зерттейтін ғылым.
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Еңбек жағдайларын жақсартуға бағытталған іс-шаралар 4 түрге 
бөлінеді:

Технологиялық шаралар зиянды немесе жағымсыз иісті заттардың 
болмауын немесе үй-жайлардың ауасына, атмосфераға және ағынды суларға 
аз мөлшерде түсуін, сондай-ақ өндірістік үй-жайларға жылу мен ылғалдың 
болмауын немесе минималды шығарылуын қамтамасыз етуі керек; шу, діріл, 
ультрадыбыстық, радиожиілікті электромагниттік толқындар, статикалық 
электр және иондаушы сәулеленудің болмауы немесе минималды 
генерациясы; физикалық күш-жігерді азайту, зейіннің күйзелісі және 
жұмысшылардың шаршауының алдын алу.

Санитарлық-техникалық шаралар қоршаған орта параметрлерінің 
қалыпқа келуін қамтамасыз етуі керек. Зиянды факторларды жою (шаң, 
аэрозоль, артық ылғал және т.б.), қолайсыз факторлардың таралуынан қорғау 
(гидро, жылу, шу, дірілді оқшаулау және сіңіру). Қосымша техникалық 
құралдар (желдету, жылыту, жарықтандыру, оқшаулау және т.б.) арқылы 
қалыпты еңбек жағдайларын жасау.

Жеке гигиена шаралары жұмысшыларды арнайы киіммен, қорғаныс 
құралдарымен және санитарлық-тұрмыстық құралдармен қамтамасыз етуді 
қамтиды. Еңбек және демалыс режимін рационализациялау (жұмыс түрлері 
бойынша ауысу, реттелетін үзілістер).

Терапиялық-сауықтыру іс-шараларына қызметкерлерге кәсіпорында 
медициналық көмек көрсету, жұмысқа жіберілген кезде алдын-ала және 
мерзімді медициналық тексерулер жүргізу, денсаулық сақтау мекемелерін 
(спорт залдары, сауналар, моншалар және т.б.) ұйымдастыру кіреді. Дене 
шынықтыру үзілістерін, дене шынықтыру минуттарын өткізу. Диеталық, 
терапиялық және профилактикалық тамақтануды ұйымдастыру. Сүтті ақысыз 
беру.

Өндірістік үй-жайлардағы микроклиматты сипаттайтын көрсеткіштер:
1) ауа температурасы;
2) беткі температура;
3) ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
4) ауа жылдамдығы;
5) жылу сәулеленуінің қарқындылығы.
Метеорологиялық факторлардың қалыпқа келуі Ia, Ib (жеңіл), IIa, IIb 

(орташа), III (ауыр) категорияларының орындалатын жұмыс сипатына 
(организмнің энергия шығыны қарқындылығына) байланысты жүзеге 
асырылады [3].

Өндірістік процеске қойылатын технологиялық талаптарға байланысты 
микроклиматтың рұқсат етілген стандартты мәндерін белгілеу мүмкін емес 
өндірістік үй-жайларда жұмысшылар мүмкін қызып кетуден және 
салқындаудан қорғалуы керек: жергілікті ауа баптау жүйелері, ауа душ, 
демалу және жылыту құрылғылары, арнайы киім және басқа құралдар 
қорғау.

Технологиялық жабдықтың немесе оны қоршайтын құрылғылардың 
сыртқы беттерінің температурасы 45 ° C-тан аспауы керек.
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Өндірістік үй-жайлардың жұмыс 
орындарындағы микроклимат көрсеткіштерінің 
рұқсат етілген мәні 1.1 кестеде көрсетілген.

Кесте 1.1 - Өндірістік үй-жайлардағы 
микроклимат көрсеткіштерінің рұқсат етілген мәндері [3]

ж
ы

л 
ме

зг
іл

і

Энергия 
шығындары 

деңгейі 
бойынша 

жұмыс 
санаты, Вт

Ауа температурасы, 0С Беттің 
температура

сы, 0С

А
уа

ны
ң 

са
лы

ст
ы

рм
ал

ы
 ы

лғ
ал

ды
ғы

, %

Ауа қозғалысының 
жылдамдығы, м/с

оңтайлы 
шамаларда

н төмен 
диапазоны

оңтайлы 
шамалардан 

жоғары 
диапазоны

Ауа 
температурасы 

диапазоны 
үшін оңтайлы 

шамадан 
төмен, артық

емес

Ауа 
температурасы 

диапазоны 
үшін оңтайлы 

шамадан 
жоғары, артық 

емес

су
ы

қ

Iа (до 139)
Iб (140-174)
IIа (175-232)
IIб (233-290)
III (более290)

20,0-21,9
19,0-20,9
17,0-18,9
15,0-16,9
13,0-15,9

24,1-25,0
23,1-24,0
21,1-23,0
19,1-22,0
18,1-21,0

19,0-26,0
18,0-25,0
16,0-24,0
14,0-23,0
12,0-22,0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,1
0,2
0,3
0,4
0,4

ж
ы

лы

Iа (до 139)
Iб (140-174)
IIа (175- 232)
IIб (233-290)
III (более290)

21,0-22,9
20,0-21,9
18,0-19,9
16,0-18,9
15,0-17,9

25,1-28,0
24,1-28,0
22,1-27,0
21,1-27,0
20,1-26,0

20,0-29,0
19,0-29,0
17,0-28,0
15,0-28,0
14,0-27,0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,2
0,3
0,4
0,5
0,5

1.1.3 Жұмыс орнындағы қауіпсіздік ережелері

Бункерлерді тазарту кезіндегі ұйымдастыру және қауіпсіздік шаралары.
Бункерлерді материалдан тазарту, ілулі тұрған жерлерді жою, сондай-

ақ оларды жөндеу жұмыстары келесі талаптарды міндетті түрде сақтай 
отырып, қабылдау бұйрығы бойынша жүргізілуі керек:

1. Бункердегі жүкті түсіру платформасындағы теміржол цехының, 
«Буннерная» бекетінің кезекші диспетчері, таразы немесе көлік құралы 
жүргізушісі жазбаша түрде бункердегі жұмыстардың орындалуы туралы 
хабардар етілуі керек;

2. Бункерде жұмысты бастамас бұрын мыналарды орындау керек: 
бункер торлары мен бункерден өтетін теміржол жолдары материалдың 
қалдықтарынан тазартылуы керек, бункер желдетуге арналған саңылаулары 
бар тығыз төсенішпен жабылған, пойыздың соқтығысуын болдырмас үшін 
жұмыс орны тоқтау белгісімен қоршалған;

3. Жұмысшыларды бункерге түсірмес бұрын, тиеу-түсіру
қондырғылары белгіленген тәртіппен сөндірілуі керек және стартерлерге 
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плакаттар ілінеді: «Қосылмаңыз - адамдар жұмыс істейді». Постерлер тек 
техникалық қадағалаушының нұсқауы бойынша бункердегі адамдар 
шығарылғаннан кейін алынады;

4. Бункерде жұмыс істеу үшін кемінде үш адамнан тұратын команда 
шығарылуы керек, оның біреуі бункерде жұмыс істеуі керек, ал екеуі бункер 
бөлімшелерінің үстінде болуы керек. Бункердегі жұмыс техникалық 
бақылаушының бақылауымен жүргізілуі керек. Бақылаушылар мен бункерде 
жұмыс істейтіндер арасында жұмысшы оның бірінші сұранысы бойынша 
шыңға бірден көтерілуін қамтамасыз ететін байланыс арқан немесе 
қауіпсіздік арқан (арқан) арқылы берілетін белгілі бір сигналдар болуы керек;

5. Бункерде жұмыс істеуге рұқсат берілмес бұрын, жұмысшыға 
кәсіпорын әзірлеген және арнайы жабдықталған нұсқаулық көлемінде 
қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар берілуі керек. киім, арнайы аяқ киім, 
дулыға, көзілдірік, қауіпсіздік арқанымен (арқанмен) тексерілген қауіпсіздік 
белдігі және кейбір жағдайларда кіру киімінде қарастырылған респиратор 
немесе противогаз. Қауіпсіздік белдіктері мен арқандар (арқандар) сыналуы, 
белгіленуі және сынақтың келесі кезеңін көрсететін белгісі болуы керек;

6. Жұмысшыларды бункерге түсірмес бұрын, бункер платформасынан 
төмен кернеу желісіне немесе төмендету трансформаторына қосылған, 
кернеуі 12 В-тан аспайтын, жылжымалы электр лампасы, арнайы бекітілген 
сәуледе немесе басқа берік құрылғыда жоғарғы жағында ілгектермен 
бекітілген аспалы баспалдақ түсірілуі керек;

7. Бункерге түспес бұрын, жұмысшы жауапты менеджердің нұсқауы 
бойынша қауіпсіздік белбеуінің арқанын (арқанын) 0,5 метрден аспайтындай 
етіп берік тірекке бекітеді. Қауіпсіздік арқанын теміржол рельстерінің 
рельстеріне, реверсивті қоректендіргіштер мен түсіретін арбалардың 
рамаларына, сондай-ақ басқа қозғалмалы жабдыққа байлауға тыйым 
салынады;

8. Бункердегі жұмыстар ілгіштер түрінде бекітілген немесе 
бункерлердің қабырғаларына тірелетін аралық тақтайшалардан немесе 
аспалы баспалдақтардан жасалуы керек. Бункерде ілулі тұрған материалда 
тұрып жұмыс істеуге тыйым салынады. Бункердегі материалдардың құлауы 
тек жоғарыдан төменге дейін жасалуы керек. Егер материал бункердің бір 
жағында ілулі болса, жұмысшылардың бункерге материалдың жоғарғы 
деңгейінен 1 метрден астам тереңдікке түсуіне жол берілмейді; бұл жағдайда 
жұмысшының белбеуінен сақтандырғыш арқанды ілулі тұрған материалға 
қарама-қарсы жақта оны босатпай байлап қою керек;

9. Бункердегі жұмысшыны бір жерден екінші жерге ауыстыру тек 
бункер платформасынан жоғары тұрған бақылаушылардың білімімен және 
бақылауымен жүзеге асырылуы керек;

10. Бақылаушылар жұмысшыны одан келісілген сигнал алғаннан кейін 
дереу бункерден шығаруы керек немесе бункердегі жұмысшыға қандай-да 
бір қауіп анықталса;

11. Жұмыс аяқталғаннан және жұмыскер бункерден шыққаннан кейін 
бункер платформасындағы жұмыс жағдайы толығымен қалпына келтірілуі 
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керек, тыйым салынған плакаттар алынып тасталуы керек және бункердің 
тиеу-түсіру құрылғыларының іске қосу құрылғыларына кернеу беру және 
бункерлік теміржол жолында қозғалысты қалпына келтіру үшін жазбаша 
рұқсат беру керек.

Цех (зауыт) аумағында жер жұмыстарын ұйымдастыру
Зауыт цехының аумағында қазу жұмыстары тапсырыс - кіру бойынша 

жүргізілуі керек Тіркеу керек: онда жұмыс орнын көрсететін атқарушы 
сызбаның көшірмесі, жұмыс аяқталғаннан кейін барлық өзгертулер мен 
толықтырулар кәсіпорынның бас жоспарының атқарушы байланыс 
схемаларына енгізілуі керек.

Ұнтақтағыштардың жұмыс кеңістігінен адамдардың ұсақтағышқа 
түсуіне байланысты кептірілген материал бөлшектерін, металдарды шығару 
кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

Бункерлердегі материалдардың қоймаларын (ілгіштерін) жою үшін 
арнайы құрылғылар қолданылуы керек.

Бункерлерде тұрып қалған материалдарды қолмен тегістеуге тегістеу 
люктері арқылы немесе торлар арқылы ломдарды немесе ұзын 
шпилькаларды қолдану арқылы рұқсат етіледі. Сығылған ауаны ылғалды 
және жұқа материалдарды тегістеу үшін қолдануға болады. Сырғанау 
тесіктері үшін қону алаңдары қарастырылуы керек. Шуровки үшін 
адамдарды бункерге түсіруге немесе ілулі тұрған жерлерді жоюға тыйым 
салынады.

Ерекше жағдайларда, дүкен басшысының жазбаша рұқсатымен, 
бункерді материалдан тазарту және ілмектерді жою тәжірибелі 
жұмысшылардың қолымен жасалуы мүмкін.

Өндірістік ғимараттардағы еденге қойылатын талаптар
Едендер ылғалға төзімді, тайғақ болмауы керек және сұйықтықтың 

ағып кетуіне мүмкіндік беретін баспалдаққа немесе шұңқырға қарай көлбеу 
болуы керек. Коррозиялық сұйықтықтар (сілтілер, қышқылдар) 
қолданылатын жерлерде едендер шұңқырсыз және шығыңқы жерлерсіз, осы 
заттарға төзімді болуы керек.

Цехта өндіріс сипатын ескере отырып, едендерді тазартудың белгілі бір 
тәртібі белгіленуі керек.

Жабдықтарды, аппараттарды, коммуникацияларды тоқтату және ішкі 
тексеруге, тазалауға және жөндеуге дайындау.

Жабдықтардың, қондырғылардың, аппараттар мен коммуникацияларды 
ішкі тексеруге, тазартуға, жөндеуге, сондай-ақ оларды іске қосуға тоқтату 

Жұмысқа рұқсат - бұл жұмысты қауіпсіз өндіруге арналған, оның 
мазмұнын, орнын анықтайтын жазбаша тапсырыс. оны іске асырудың 
уақыты мен шарттары, қажетті қауіпсіздік шаралары, бригаданың құрамы 
және жұмыс қауіпсіздігіне жауапты адамдар.
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Энергетикалық ресурстарды пайдалану және еңбекті қорғау департаментінің 
(UEEiOT) пайдалану бөлімінің бастығы бекіткен зауыттық нұсқаулық 
талаптарына сәйкес келуі керек.

Жабдықты ішкі тексеруге және тазалауға немесе жөндеуге тоқтатылған 
құрылғылар технологиялық құбырлардан, газ өткізгіштерден және қуат 
көздерінен ажыратылуы керек, барлық типтегі құбырларға штепсельдер 
орнатылуы керек. Жабдықтар, қондырғылар, аппараттар мен 
коммуникациялар қалған технологиялық материалдардан босатылуы керек.

Құрамында улы немесе жарылғыш газдар, булар мен шаң бар 
құрылғылар желдетілуі керек, ауа ортасы зиянды заттардың құрамына 
талдануы керек, олардың концентрациясы рұқсат етілген шекті 
коэффициенттен (ШРК) аспауы керек. Дискілердің электр схемалары 
бөлшектелуі керек, іске қосу құрылғыларына немесе ажыратқыштардың 
тұтқаларына плакаттар ілінеді: «Қосылмаңыз, адамдар жұмыс істейді», 
сондай-ақ кез-келген қате немесе өздігінен қосылуды болдырмайтын 
шаралар қолданыңыз.

Жоғары қауіптіліктің жұмысын орындау. Персоналға қойылатын 
талаптар.

Кәсіпорында УЭЭ және ЕҚ бастығымен бекітілген жоғары қауіпті 
жұмыстардың (газ-жарылыс-өрт, биіктікте жұмыс және басқалары) тізімі 
болуы керек.

Өткізіліп жатқан жұмыс сипатына сәйкес келетін мамандығы мен 
біліктілігі бар жұмысшыларға қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға 
рұқсат етіледі.

Қауіптілігі жоғарылаған жұмыстарды орындау үшін кәсіпорын 
стандартында белгіленген үлгіде рұқсат берілуі керек. Бұл жұмыстарды кем 
дегенде екі адамнан тұратын топ, ал аппараттарда, газ өткізгіштермен - үш 
адамнан кем емес орындау керек.

Биіктікте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Төсеу құралдары (1.1-сурет) мен құрылғылар жұмыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуі керек. Ормандарда тақталар арасындағы саңылауы 5 мм-ден 
аспайтын тегіс жұмыс платформалары болуы керек, ал еден 1,3 мм немесе 
одан да көп биіктікте болған кезде қоршаулар мен бүйір элементтері болуы 
керек. Бір-бірімен қабаттасқан тақтайшаларға олардың ұзындығы бойынша 
ғана рұқсат етіледі, ал біріктірілетін элементтердің ұштары тіреуде 
орналасып, оны әр бағытта кемінде 0,2 м қабаттастыруы керек.

Биіктігі 6 м және одан асатын тіректерден жұмыс істеген кезде кем 
дегенде екі еден болуы керек: жұмыс және қорғаныс қабаты, ал ғимаратқа 
немесе ғимаратқа іргелес тіректердегі әрбір жұмыс орны, сонымен қатар, 

жоғарыдан ешқандай қашықтықта орналасқан палубамен 
қорғалуы керек. жұмыс алаңынан 2 м артық. Жұмыстарды 
орындау, адамдардың немесе көлік құралдарының ғимарат 
астында және олардың жанында жүруі қамтамасыз етілмеген 
жағдайларда, қорғаныш төсенішті орнату міндетті емес.
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a-жылжымалы тіреуіш, b-сатылы баспалдақ платформасы, 1 -
баспалдақ секциялары, 2 - қоршау, 3 - ілулі платформа, 4 - бұрандалы 
қысқыш, 5 баған, 6-бесік, 7 - баспалдақ, 8 - бесікті бекітуге арналған тесіктер, 
9 -ригель.

1.1 сурет - Төсем құралдары

Баспалдақтың габариттері жұмысшыға баспалдақтың жоғарғы ұшынан 
кемінде 1 м қашықтықта баспалдақта тұрған кезде ғимарат ішінде жұмыс 
істеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 1,3 м-ден астам биіктікте 
баспалдақпен жұмыс істеу кезінде құрылым құрылымына немесе 
баспалдаққа құрылымға бекітілген жағдайда қауіпсіздік белдігін пайдалану 
қажет.

Жабдықты іске қосар алдында құрылғыға және ескерту сигналдарына 
қойылатын талаптар.

Жабдықты бастамас бұрын дыбыстық сигнал кем дегенде 10 секунд 
берілуі керек. Бірінші сигналдан кейін уақытты кемінде 30 секундқа 
кешіктіру қамтамасыз етілуі керек, содан кейін жабдықты іске қоспас бұрын 
ұзақтығы 30 секунд болатын екінші сигнал берілуі керек. Жабдықтар мен 
механизмдердің іске қосу құрылғылары бұғатталған болуы керек, бұл 
көрсетілген ысырма жылдамдығына толықтай сәйкес келеді.

Шу деңгейі жоғары жерлерде жарық сигналының телнұсқасын беру 
керек. Аралас (қолмен және автоматты) басқару жағдайында жабдықты 
басқару пультінен іске қосу жұмысшылардан жабдықталған 
қондырғылардың өздеріне бекітілген жерлерде қауіпсіздігін растайтын екі 
жақты дабыл жүйесі арқылы жауап сигналдарын алғаннан кейін жүзеге 
асырылуы керек.

Әрбір кәсіпорында объектілер мен жабдықтардың тізбесі жасалуы 
керек, оларды жөндеу жүйелер, бұйрықтар - рұқсаттар, АКТ-ді тіркеу және 
ЕҚ басшысымен бекітілуі керек.
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Қолданыстағы өндірістік цехтарда басқа цехтардың немесе 
мердігерлердің күшімен жүргізілген жөндеу, құрылыс, монтаждау 
жұмыстары қауіптілігі жоғары жұмыстар қатарына жатқызылады және акт -

рұқсат құжаттарына сәйкес жүргізілуі керек.
Цистерна жабдықтарына қойылатын талаптар
Цистерна жабдықтары стационарлық деңгейлермен, асып 

кететін дабыл бергіштермен және толып кететін құрылғылармен 
жабдықталуы керек. Резервуарлардағы сұйықтық деңгейін өлшеу 

қашықтықтан жүргізілуі керек. Барлық бактар жұмыс кезінде бу мен газ 
шығарындыларын тиімді жою үшін пайдаланылатын құрылғылармен 
жабдықталуы керек. Контейнерлерді тазалауға және ішкі жөндеуге дейін 
желдету үшін. Биіктігі 2 м-ден асатын барлық цистерналар төменгі бөлігінде 
люктегі d 500 мм емес жабдықталуы керек.

Жабдықты жөндеуден қабылдау тәртібі
Жөндеу аяқталғаннан кейін қажет емес құрылымдар, құрылғылар, 

материалдар, құралдар мен қоқыстар жұмыс орнынан шығарылуы керек; 
барлық қоршаулар, қауіпсіздік құрылғылары мен құлыптар толығымен 
қалпына келтіріліп, қызмет көрсететін персонал жұмыс орнынан шығарылды.

Жөнделген және комиссия қабылдамаған жабдықтың жұмысына 
тыйым салынады.

Госгортехнадзор қадағалайтын объектілерде осы жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік шаралары Госгортехнадзордың жергілікті органдарымен 
келісілуі керек.

Пилоттық қондырғылардың құрылғысы және жарылғыш және өрт 
қауіпті өндірістік объектілер орналасқан үй-жайларда бар жабдықта жеке 
эксперименттік жұмыстар жүргізуге министрліктің нұсқауларына сәйкес 
және бас эксперттің осы эксперименттерді өткізу мүмкіндігі туралы, 
Госгортехнадзордың жергілікті органдарымен келісілген қажетті қауіпсіздік 
шараларын әзірлеген қорытындысы бойынша рұқсат етілуі мүмкін. , осы 
Қағидалардың талаптарын сақтау.

Учаскедегі жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары
Тиеу-түсіру жұмыстары, сондай-ақ материалдарды сайт аумағында жылжыту 
механикаландырылып, ЕҚ басшысы бекіткен нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 
асырылуы керек.
Шеберхана ғимараттарындағы құбырлар ашық салынуы керек. Күшті 
қышқылдар мен сілтілерге арналған құбырларды жұмыс алаңдарынан және 
жұмыс орындарынан жоғары қоюға тыйым салынады.
Жарылғыш және өрт қауіпті, сондай-ақ күйдіргіш заттарды тұрмыстық, 
коммуналдық және әкімшілік үй-жайлар, электр бөлмелерінің тарату 
қондырғылары мен желдеткіш арқылы тасымалдауға арналған құбырларды 
жүргізуге тыйым салынады.

Түтін құбырлары мен басқа қосалқы құрылғылар арқылы төсеуге 
тыйым салынады.
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Дауыс зорайтқыш пен телефон байланысы өзара байланысты 
аймақтар мен қондырғылар арасында орнатылуы керек. Кейбір жағдайларда 
қауіп туралы ескерту үшін параллель жалғанған дыбыстық және жарық 
сигнал беру құралдары қолданылуы керек.

Шу деңгейі жоғары жерлерде тек пульсациялық жарық сигналдарын 
немесе бағыттағы жарықты қолдануға рұқсат етіледі.

Байланыс және сигнал беру қондырғылары қызмет көрсететін 
персонал үшін максималды көріну және есту аймағында, сондай-ақ оңай қол 
жетімді және қауіпсіз жұмыс аймағында жұмыс орындарына жақын жерде 
орналасуы керек.

Еден деңгейінен немесе жұмыс алаңдарынан кездейсоқ жанасу үшін 
қол жетімді болатын 2,5 метрге дейін (қоса алғанда) биіктікте орналасқан 
жабдықтың және қозғаушы механизмдердің барлық ашық қозғалмалы 
бөліктері тордың өлшемі 20 х 20 мм болатын қатты немесе торлы қоршаумен 
қоршалуы керек. Редукторлар мен шынжырлы жетектер толығымен 
қоршалған болуы керек. Қоршаулар алынбалы, тұрақты және берік болуы 
керек; оларды жабдықтың еденіне немесе іргетасына болттармен немесе 
ілмектермен бекіту керек. Алынбалы кедергілерде, сондай-ақ кедергілерге 
орнатылған есіктерде, алынып тасталған тосқауылмен немесе ашық есікпен 
жұмысты қоспағанда, жабдықты іске қосатын құрылғылармен автоматты 
түрде блоктау болуы керек.

Сілтілермен және қышқылдармен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары.

Қорғаныс құралдары мен құрылғыларын (қорғаныс арнайы киімдері, 
көзілдірік, шлем, респираторлар, противогаздар) пайдалану.

Фланецті қосылыстарға қорғаныс қақпақтарын орнату.
Картонға түсетін сорғылардағы поддондарды орналастыру.
Толып кететін құрылғы.
Қоршау алаңдарына, жүру жолдарына, баспалдақтарға, шұңқырларға, 

шұңқырларға, саңылауларға және т.б. қойылатын талаптар.
Еден деңгейінен, өтпелі жолдардан, баспалдақтардан 0,6 метр немесе 

одан да көп биіктікте орналасқан платформаларда биіктігі кемінде 1 метр 
қоршау болуы керек, төменгі жағынан 0,14 метр биіктікке дейін үздіксіз 
қаптама. Егер шұңқырлар, люктер, құдықтар, дренаждық шұңқырлар мен 
төбелердегі тесіктер қақпақтармен жабылған болса немесе бүкіл еденге 
біркелкі төселген қатты еденмен жабылған болса.

Егер олар жұмыс жағдайына ашық болса, онда оларда жоғарыда 
аталған қоршаулар болуы керек.

Қауіпсіздік белдіктері мен арқандар (арқандар). Тексеру 
және тестілеу. Тестілеудің жиілігі.

Қауіпсіздік белдіктерінде арқанды (арқанды) бекіту үшін 
артқы жағында қиылысында сақиналары бар погондар болуы 
керек. Белдікті сақина иық пышақтарының астында 
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орналасатындай етіп реттеу керек. Белдіктерді погонсыз пайдалануға тыйым 
салынады.

Қауіпсіздік белдіктері (1.2-сурет), белдік карабиндер мен қауіпсіздік 
арқандары қоймадан алғаннан кейін және жылына кемінде 2 рет тексерілуі 
керек. Оларды тестілеу актімен ресімделуі керек. Әр белбеу мен арқанның
келесі сынақ кезеңін көрсететін түгендеу нөмірі болуы керек.

 
Сурет 1.2 - Қауіпсіздік белдіктері

Карабин сақиналары бар қауіпсіздік әбзелдері келесі түрде тексерілуі 
керек. 225 кг салмақ сыналатын белдіктің сақинасына бекітіліп, екі ілініспен 
бекітіліп, 5 минутқа ілулі тұруы керек. Белдіктегі салмақты алып тастағаннан 
кейін зақымдану белгілері болмауы керек.

Белдік карабиндерін келесідей сынақтан өткізу керек:
Карабинге 225 кг салмақ бекітіліп, ашық болтпен салынған карабин 

жүктеме астында 5 минут бойы тұруы керек. Жүкті алып тастағаннан кейін 
карабиннің пішінін өзгертуге болмайды. Карабиннің босатылған болты өз 
орнына дұрыс және еркін орналасуы керек.

Қауіпсіздік арқандары келесі түрде тексерілуі керек. Толық 
ұзындықтағы арқанға 225 кг салмақ бекітіліп, арқан осы күйде 15 минут 
бойы қалады.

Арқанның ұзындығы сынақ басталғанға дейін және оның соңында 
өлшенеді. Арқанға жүктемені алып тастағаннан кейін, тұтастай алғанда 
немесе жеке жіптерде ешқандай зақым болмауы керек. Берілген жүктемеден 
арқанның қалған созылуы оның бастапқы ұзындығының 5% -нан аспауы 
керек.

Қауіпсіздік құралдары, ат әбзелдері мен сақтандырғыш арқанның 
жарамдылығы, сонымен қатар, жұмыс басталар алдында және әр 
қолданғаннан кейін ат әбзелдерін, ат әбзелдері мен арқанды қолданатын 
қызметкер және сонымен қатар жауапты жұмыс жетекшісінің көзбен шолуы 
арқылы анықталуы керек.

Платформалар мен баспалдақтардың құрылысына қойылатын талаптар. 
Тұрақты және мерзімді қызмет көрсету үшін платформаларға баспалдақтар 
орнату.

Еденнің, платформалардың, көпірлер мен баспалдақтардың 
баспалдақтарының дизайны жүру кезінде адамдардың тайып кету 
мүмкіндігін болдырмауы керек. Ғимараттың сыртында орналасқан 
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платформалар, көпірлер, баспалдақтар қыста жүйелі түрде қар мен мұздан 
тазаланып, мұз болған жағдайда құммен немесе ұсақ шлакпен жабылуы 
керек. Тұрақты қызмет көрсету учаскелеріндегі баспалдақтар 45 градус 
көлбеу және мезгіл-мезгіл техникалық қызмет көрсету үшін 60 градус. 
Биіктікте орналасқан мерзімді қызмет көрсету учаскелеріне кіру үшін тік 
баспалдақтарды ұйымдастыруға рұқсат етіледі, олар тікбұрышты немесе 
квадрат қимасы бар металл шыбықтардан жасалуы керек.

Аспирация. Аспирациялық қондырғыларға қауіпсіз қызмет 
көрсетуге қойылатын талаптар. Аспирациялық қондырғылар (1.3-сурет) 
қауіпті және зиянды заттарды шығарылған жерінен шығаруды қамтамасыз 
етуі керек, осылайша өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағының 
ауасындағы бұл заттардың мөлшері ШРК-дан аспайды.

Аспирациялық қондырғылар технологиялық жабдық басталғанға дейін 
қосылып, ауада зиянды немесе қауіпті заттардың шекті рұқсат етілген 
концентрациядан асатын концентрациясын құру мүмкіндігін болдырмайтын 
уақыт кідірісімен тоқтағаннан кейін сөндірілуі керек.

Жергілікті сору желдеткіші өшірілген кезде өндірістік жабдықты 
тоқтату мүмкін болмайтын жағдайда немесе егер жабдық тоқтаған кезде 
зиянды заттарды жұмыс аймағына рұқсат етілген шекті концентрациядан 
асып кету жалғасатын болса, резервуарлық желдеткіштер оларды автоматты 
түрде ауыстырып қосумен қамтамасыз етілуі керек.

Аспирациялық жүйелер мөрленуі керек. Жүйелі түрде тексерілді.
Жергілікті сорғыштың дизайны жабдықтың жұмысына және оны 

жөндеуге бақылауды қиындатпауы керек. Құрамында зиянды және қауіпті 
заттар бар шығарылған ауа атмосфераға шығар алдында өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың санитарлық жобалау стандарттарының талаптарына сәйкес 
тазартылуы керек.

Сурет 1.3 - Желдету қондырғыларын орнату
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Жарылыс қаупі бар және өртке қауіпті өндірістерде сорылатын ауа осы 
заттардың құрамына өндірістік санитарлық ережелер мен стандарттарға 
сәйкес тексерілуі керек. Мұндай заттардың концентрациясы жанғыш 
концентрация шегінен 50% аспауы керек. Жергілікті сорғыштағы жарылғыш 
заттардың концентрациясын бақылау ЕҚ басшысы бекіткен кесте бойынша 
жүзеге асырылуы керек.

Шаң жинағыштар мен коллекторлардан шаңды тазарту 
цех бастығы бекіткен кесте бойынша үздіксіз немесе мезгіл-
мезгіл жүргізілуі керек.

Аспирациялық жүйелерде жарылғыш шаңның жиналуына 
жол берілмейді.

Ауаны (газды) шаңнан және зарядтың басқа компоненттерінен дымқыл 
тазалауды қолдану кезінде аппаратта жуылуы қиын шөгінділердің пайда 
болуын немесе жойылуын болдырмайтын шаралар қолдану қажет.

Жуу сұйықтығын беру тоқтатылған кезде жарылғыш және өрт қауіпті 
өндірістердің, дымқыл тазалағыш құрылғылардың және осы жүйелер қызмет 
ететін технологиялық жабдықтың аспирациялық жүйелері дереу тоқтатылуы 
керек.

Жабдықтар мен құбыржолдарының жылытылатын беттерін жылу 
оқшаулауға қойылатын талаптар.

Жабдықтар мен құбырлардың жылытылатын беттерінің температурасы 
45 градустан аспауы керек.

Егер маңызды, жарқыраған және конвективті жылу көздерінің (қуыру 
және балқыту пештері) маңында техникалық себептер бойынша көрсетілген 
температураға жету мүмкін болмаса, жұмысшыларды мүмкін қызып кетуден 
сақтайтын шаралар қабылдау қажет.

Электр машиналары мен электр жүк көтергіштерін пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Электр машиналарының, электр жүк 
көтергіштерінің және басқа жолсыз көліктердің қозғалыс жылдамдығы 
ғимаратқа кіре берісте, ғимарат ішінде және олардан шыққан кезде 5 км / сағ-
тан аспауы керек. Адамдарды электромобильдермен, электрлік жүк 
көтергіштермен тасымалдауға тыйым салынады. Электр вагондары, электр 
жүк көтергіштері оларды бөгде адамдармен пайдалануды қоспағанда, дабыл 
және блоктық құлыптармен жабдықталуы керек.

Таспалы конвейер күзетіне қойылатын талаптар. Конвейерлер 
дәліздерден, жүретін жолдардан немесе жабдықтардан жоғары орналасқан 
кезде олардың төменгі тармағы төгілген материалдың құлау мүмкіндігін 
жоққа шығаратын үздіксіз қабықпен қоршалуы керек.

Еденнің бетінен қоршаудың биіктігі адамдар мен көлік құралдарының 
қауіпсіз өтуін қамтамасыз етуі керек. Көлбеу галереяда орналасқан, көлбеу 
бұрышы 6 градусқа немесе одан жоғары конвейердің жұмыс тармағы өту 
жағынан қоршалуы керек. Конвейерлерде тізбекті, белдікті, червякты және 
беріліс жетектерінің элементтері, муфталар, барабандар, жетек механизмдері, 
барабандар және созу құрылғыларының салмақтары қоршалуы керек. 
Барабандарға өтіп жатқан белдіктердің учаскелері конвейердің ұзындығы 
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бойымен барабан осінен бастап кемінде 1 метр қашықтықта диаметрі 1 
метрге дейін және диаметрі 1 метрден астам барабандар үшін 1,5 метрден 
кем емес радиуста қоршалуы керек (1.4 сурет) 

Кернеу барабандары мен жетек механизмдерінің қоршауында қоршау 
алынған кезде конвейердің іске қосылуын болдырмайтын құлыптар болуы 
керек. Бүкіл ұзындық пен ен бойынша домалақ (реверсивті) конвейерлердің 
әсер ету алаңы еден деңгейінен кемінде 1,2 метр биіктікте қоршалуы керек. 
Қоршауда конвейер тоқтаған кезде адамдардың сол жерге кіруіне арналған 
есіктер болуы керек. Конвейер ашылған кезде оларды тоқтату үшін есіктер 
бір-біріне жабық болуы керек.

1.4 сурет - Таспалы конвейерлердің жұмыс істеу ережелері

Үй-жайларға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды 
қамтамасыз ету.

Үй-жайлар, олардың өлшемдері (ауданы, көлемі) ең алдымен 
жұмысшылардың санына және оларға орналастырылған техникалық 
құралдар жиынтығына сәйкес келуі керек. Олар температураның, 
жарықтандырудың, ауа тазалығының тиісті параметрлерін қамтамасыз етеді, 
өндірістік шуылдан оқшаулауды қамтамасыз етеді және т.с.с. Қалыпты 
жұмыс жағдайын қамтамасыз ету үшін бір жұмысшыға санитарлық нормалар 
белгіленеді, өндіріс бөлмесінің көлемі 15 м3 кем емес, бөлменің ауданы, 
қабырғалармен қоршалған немесе соқырлар кемінде 4,5 м3 бөлімдер. Жұмыс 
бөлмелері мен кеңселерде табиғи жарық болуы керек. Басқа бөлмелерде 
жасанды жарықтандыруға рұқсат етіледі.

Үй-жайдың ұтымды түсті дизайны санитарлық-гигиеналық еңбек
жағдайларын жақсартуға, оның өнімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға 
бағытталған. Бөлме түстері адамның жүйке жүйесіне, көңіл-күйіне, сайып 
келгенде, өнімділігіне әсер етеді. Негізгі өндірістік үй-жайларды техникалық 
жабдықтың түсіне сәйкес бояған жөн. Бөлмені және жабдықты 
жарықтандыру жұмсақ, жылтыр болмауы керек.
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Жұмыс орнын жарықтандыру. Еңбекті қорғаудың негізгі 
мәселелерінің бірі өндіріс орындары мен жұмыс орындарын ұтымды 
жарықтандыруды ұйымдастыру болып табылады. Оператор жұмыс істейтін 
бөлмені жарықтандыру үшін аралас жарықтандыру қолданылады, яғни. 
табиғи және жасанды жарықтандырудың үйлесімі.

Жалпы жарықтандыру шамдар бөлменің барлық аумағын 
жарықтандыратын жарықтандыру деп аталады. Жергілікті жарықтандыру 
деп белгілі бір жұмыс орнына арналған жарықтандыруды айтады.

Аурулардың алдын алу, санитарлық-гигиеналық шаралар, 
сондай-ақ жалпы еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шаралар. 
Үміткерлерді алдын-ала медициналық тексеруден өткізу және мерзімді 
медициналық тексеруден өткізу. Үй-жайларды тиісті санитарлық жағдайда 
ұстау. Жабдықтар мен ғимараттарды уақытында жөндеу. Жабдықтар айына 
бір рет тексеріледі. Шаң бөлшектерінің, зиянды қоспалар мен газдардың 
енуіне жол бермеу үшін келесі шаралар қабылданды: бөлмеге кіретін есіктер 
екі еселенген; қалыпты жұмыс кезінде терезелер әрдайым жабық болады; үй-
жайларда жұмыс істейтіндердің саны минимуммен шектелген; ылғалды 
тазарту бөлмеде күн сайын жүргізіледі; қызметшілерде ауыспалы аяқ киім 
бар. Желдеткіш құрылғыларды қолдану. Кондиционер бөлмені тығыздауды 
қажет етеді. Жазда салқындатқыштың аралас (күндізгі жабық, түнгі ашық) 
жұмысы ұсынылады. Жабық режим кондиционерлердің үздіксіз жұмысына 
сәйкес келеді, ашық және аралас - үзілісті. Континентальды климатты 
ғимаратты түнгі желдетумен салқындату үшін пайдалануға болады. Сондай-
ақ, көру жүктемесін азайту үшін көзге демалу үшін қысқа үзілістер жасау 
ұсынылады (уақыт бойынша қорғаныс). Бөлмеде табиғи және жасанды 
жарықтандыру қолданылады. Барлық жұмысшылар табиғи жарық жұмыс 
үстеліне оң қолмен жұмыс жасағанда сол жақтан немесе сол қолмен жұмыс 
жасағанда оң жақтан түсетін етіп орналастырылған; дербес электронды-
есептеуішті (ДК) орналастыру үшін ең жақсы табиғи жарықтандырумен 
орындары бөлінген.

Табиғи жарық ғимараттың сыртқы қабырғаларындағы терезелер арқылы 
қамтамасыз етіледі.

Жасанды жарықтандыру - табиғи жарық жеткіліксіз болған кезде 
қолданылады және екі жүйенің көмегімен жүзеге асырылады: жалпы және 
жергілікті жарықтандыру.
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1.1.4 Өндірістік жарақаттар мен жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі

Өндірістегі және тұрмыстық жарақаттарды ажыратыңыз. Өндірістік 
жарақат деп жұмысшының немесе қызметкердің өзінің еңбек міндеттерін 
орындау кезінде, өндіріс мүдделері үшін немесе ұйым ұсынған көлікте 
жұмысқа келу және қайту жолында іс-әрекет жасаған кезде алған жарақаты 
жатады [52].

Жарақаттар өндірістік деп жіктелетін негізгі белгілердің бірі - жарақат 
алған жер (кәсіпорын аумағы, оның ішінде зауыт ауласы, коммуналдық және 
тұрмыстық үй-жайлар).

Апатты (жарақат) квалификациялау кезіндегі екінші белгі - бұл болған 
уақыт.

Егер компанияға бейтаныс адамдар жарақат алса, онда кездейсоқ 
адамдар болған болса немесе жазатайым оқиға салдарынан зауыттың 
жанында болған бөтен адамдар жарақат алса, онда бұл апаттар өндірістік 
болып саналмайды.

Өндірісте жұмысшылардың улану жағдайлары болуы мүмкін. Улану 
жұмысшының немесе қызметкердің зиянды заттармен (улармен) бірден әсер 
етуі кезінде, яғни кенеттен болатын сипатта болады. Мұндай улану дереу 
анықталады және оның салдары апатқа (жарақатқа) байланысты.

Егер кәсіптік қауіпті факторлардың ағзаға әсері біртіндеп жүрсе, 
созылмалы улану немесе кәсіби қауіпті аурулар туындауы мүмкін. Мұндай 
жағдайлар кәсіптік ауруларға жатқызылады. Олар зиянды заттардың 
организмге бірнеше рет әсер етуінің, негізінен еңбекті дұрыс 
ұйымдастырмаудың нәтижесі.

Донорлық функцияларды орындауға байланысты жұмыс қабілетін 
жоғалту жұмысқа байланысты жазатайым оқиға салдарынан жұмыс қабілетін 
жоғалтуға тең.

Ауырлық пен салдарға байланысты апатты тергеуді 10 күн ішінде 
басшы немесе құзыретті адам, кәсіподақ өкілінің қатысуымен еңбекті қорғау 
мамандары, сондай-ақ кәсіпорынға тапсырыспен анықталған басқа 
лауазымды адамдар жүргізеді.

Кәсіби ауруларды Госгортехнадзор мен медициналық мекеменің 
өкілдері зерттейді.

Жедел кәсіптік ауру 24 сағат ішінде, ал созылмалы кәсіптік ауру 
хабарлама алған күннен бастап 7 күн ішінде зерттеледі.

Апат немесе жарақат - сыртқы ортаның кенеттен әсер етуі 
(механикалық, жылулық, химиялық), адам ағзаларына зақым келтіру 
немесе олардың қалыпты өмірін бұзу нәтижесінде болған оқиға

Кәсіби аурулар - бұл зиянды өндірістік факторлардың әсерінен пайда 
болатын аурулар.
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Көлік апаттарының салдарынан бөгде ұйымдардың қызметкерлерімен, 
басқа ұйымға уақытша ауыстырылған студенттермен болған жазатайым 
оқиғаларды тергеуді кәсіпорын басшысы үшінші тарап ұйымдарының 
өкілінің қатысуымен жүзеге асырады.

Уақытша осы оқиға болған кәсіпорынның басшысы жүзеге асырады. 
Басқа кәсіпорынның қауіпті аймағында жұмыстарды орындаған кәсіпорын 
жұмысшысымен болған жазатайым оқиғаларды тергеуді осы жұмысты басқа 
кәсіпорын әкімшілігінің қатысуымен жүргізетін кәсіпорын басшысы жүзеге 
асырады. Көлік апаттарын кәсіпорын басшысы мемлекеттік органдардың 
материалдарын пайдалана отырып жүзеге асырады.

Уақытылы ақпарат болмаған жазатайым оқиғаларды тергеу 
жәбірленушінің немесе оның уәкілетті өкілінің өтініші бойынша ол берілген 
күннен бастап бір ай ішінде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларды тіркеу 
және тіркеу туралы шешім анықталған мән-жайларды, куәгерлердің 
айғақтарын және басқа да дәлелдемелерді ескере отырып, өтініште 
көрсетілген фактілерді жан-жақты тексергеннен кейін қабылданады [52].

Арнайы тергеуге жататын істер, олар туралы ақпарат, комиссия 
құрамы:

- топтық апат;
A ауыр нәтижесі бар апат;
- өліммен аяқталған жазатайым оқиға;
Of жедел кәсіптік улану, ауру.
Комиссия құрамы:
Төраға: Еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор.
Мүшелері: жоғары экономикалық агенттіктің басшылары;
кәсіпорын басшысы;
кәсіподақ өкілі.
Топтық апат - онда 2 адам қайтыс болды. Комиссия:
Төраға: Еңбекті қорғау бөлімі бастығының орынбасары.
Мүшелері: бас ұйымның басшысы;
кәсіпорын басшысы;
кәсіподақ комитетінің өкілі.
Госгортехнадзор бақылайтын объектілердегі топтық жазатайым 

оқиғаларды тергеу олардың өкілдерінің міндетті қатысуымен жүргізіледі. 
Жедел кәсіптік ауруды зерттеу кезінде - Госгортехнадзор органдарының 
мамандары. Төтенше жағдай қорытындысын талап ететін мәселелерді шешу 
үшін арнайы тергеу жүргізу үшін комиссия төрағасының бұйрығымен 
сараптама комиссиясы құрылады.

Қызметкердің кем дегенде бір күн жұмыс істеу қабілетінен 
айырылуына немесе медициналық қорытындыға сәйкес бір күн немесе одан 
да көп уақыт басқа жұмыспен қамтамасыз ету қажеттілігіне әкеп соқтырған 
әрбір апат N-1 актісінде төрт данада жасалады. Кәсіби ауру N-1 актімен 
ресімделеді. N-1 акт толтырылады және оған еңбекті қорғау қызметінің 
бастығы, кәсіподақ комитетінің уәкілетті өкілдері және бөлім бастығы қол 
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қояды. Кәсіпорын басшысы бекіткен, мөрмен куәландырылған (7-қосымша) 
[52].

Тергеу аяқталғаннан кейін N-1 нысанды актілер мына мекен-жайға 
жіберіледі:

- кәсіподақ комитеті.
- еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор.
- басқа мемлекеттік органдарға. тергеуге қатысқандарды ведомстволық 

қадағалау.
- олардың өтініштері бойынша министрліктерге, ведомстволарға.
Акт көшірмелері: денсаулық сақтауға. Арнайы журналға тіркелген.
Уақытша еңбекке жарамсыздықтың аяқталуы туралы ақпарат 

кәсіпорында 45 жыл бойы сақталады. Апат салдары туралы хабарлама 
толтырылып, актілер жіберілген мекен-жайларға жіберіледі.

Өндірістік жарақаттардың себептерін шамамен үш санатқа дейін 
қысқартуға болады: техникалық, ұйымдастырушылық, техникалық және 
ұйымдастырушылық себептер.

Техникалық себептер
1. Машиналардың, механизмдердің, жабдықтардың, қондырғылардың, 

құралдардың конструктивті ақаулары.
2. Жабдықты автоматты қорғаныс құралдарымен, қауіпсіздік 

құрылғыларымен, бақылау-өлшеу аспаптарымен және іске қосу 
құрылғыларымен пайдалану.

3. Қауіпсіздік құрылғыларының, автоматты қорғаныс және бақылау-
өлшеу құралдарының сындарлы кемшіліктері.

4. Техникалық ақаулы машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, 
қондырғыларды, құралдарды пайдалану.

5. Жабдықты сәйкессіз пайдалану
қоршаулар немесе ақаулы (сенімсіз) қоршаулармен.
6. Технологиялық процестің жетілмегендігі немесе технологиялық 

схеманың қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі.
Ұйымдастырушылық және техникалық себептер
Жұмыстың қанағаттанарлықсыз ұйымдастырылуы, оның ішінде:
1. Жеке қорғану құралдарынсыз немесе орындалатын жұмыс сипатына 

сәйкес келмейтін қорғаныс құралдарынсыз жұмысты жүргізу;
2. Жұмысты жұмыс киімінсіз немесе жұмыс сипатына сәйкес келмейтін 

жұмыс киімімен жүргізу;
3. Ақаулы ток қабылдағыштарын, құралдарды, қауіпсіздік 

құрылғыларын және т.с.с. пайдалану арқылы жұмыс жүргізу;
4. Қауіпсіздік шараларынсыз электр желілері маңындағы жұмыстарды, 

сондай-ақ қауіпті зонаны бөліп, қоршамайтын жерлерде жұмыстар жүргізу;
5. Аталған жерлерде және контейнерлерде жарылғыш, улы және 

зиянды заттардың (газ, бу, шаң, жылу және т.б.) ену мүмкіндігін жоққа 
шығаратын жағдайларды қамтамасыз етпей, аудандарда, контейнерлерде 
жұмыстарды жүргізу.
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Ұйымдастырушылық себептер
1. Оқытылмаған және нұсқамадан тыс жұмысшылардың дұрыс емес 

әрекеттері мен дұрыс емес жұмыс әдістері.
2. Жұмысшылардың өндірістік тәртіпті бұзуы (оқытылғандар мен 

нұсқаушылардың дұрыс емес әрекеттері).

1.1.5 Өрт қауіпсіздігі ережелері

Өрттердің негізгі себептері - технологиялық режимдердің бұзылуы, 
электр жабдықтарының дұрыс жобаланбауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі, 
технологиялық жабдықтағы дизайн кемшіліктері және оларды жоспарлы-
профилактикалық жөндеу кестелерінің сақталмауы. Сондықтан 
технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше орын беріледі. Жалпы талаптар өрт 
немесе жарылыс ықтималдығы бір жыл ішінде 0,000001 аспауы керек [4].

Өрттен қорғау:
1. Өрт сөндіру құралдары мен өртке қарсы жабдықты, автоматты өрт 

дабылы мен өртті сөндіру жүйелерін қолдану;
2. Өрттің таралуын шектейтін құрылғылар;
3. Адамдарды уақытылы эвакуациялауды ұйымдастыру және т.б.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша кәсіпорындардың 

міндеттері
Қазақстан Республикасының «Өрт қауіпсіздігі туралы» Заңына сәйкес 

ұйымдардың өрт қауіпсіздігіне жауапты адамдар:
1. өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік өрт 

қадағалау органдарының нұсқаулары мен басқа да заң талаптарын 
орындауға;

2. өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлеу және 
жүзеге асыру;

3. өртке қарсы үгіт-насихат жүргізуге, сондай-ақ өз қызметкерлерін өрт 
қауіпсіздігі шараларына үйретуге;

4. белгіленген нормаларға сәйкес өртке қарсы қызметтің бөлімшелерін 
құруға және ұстауға, оның ішінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдарымен келісім-шарт негізінде;

5. тізімге сәйкес жүйелер мен өрт сөндіру құралдарын жарамды күйде 
ұстаңыз, оларды басқа мақсаттарға пайдалануға жол бермеңіз;

6. өртке қарсы қызметке өртті сөндіруде, олардың пайда болуы мен 
дамуының себептері мен шарттарын белгілеуде, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі 
талаптарын бұзғаны үшін және өрттің пайда болуы үшін кінәлі адамдарды 
анықтауда көмек көрсету;

7. өртті анықтау мен сөндірудің автоматты құралдарын енгізу бойынша 
шаралар қабылдау;

8. заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
өкілдеріне ұйымдардың аумағында қызметтік міндеттерін орындау кезінде 
қол жетімділікті қамтамасыз етуге;
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9. мемлекеттік өртке қарсы қадағалау органдарына өрт қауіпсіздігі, 
оның ішінде олардың өнімдерінің өрт қаупі, сондай-ақ олардың 
аумақтарында болған өрттер және олардың салдары туралы мәліметтер мен 
құжаттар ұсынуға;

10. өртті сөндіруде мемлекеттік өртке қарсы қызметке көмек көрсетуге;
Өрт қауіпсіздігіне жауап беретін адамдардың міндеттеріне сонымен 

қатар белгіленген өрт режимін қамтамасыз ету, желдету жүйелері мен 
жылыту құрылғыларын, жабдықты жарамды күйде ұстау, жұмыс аяқталған 
кезде жұмыс орындарының тазалануын бақылау және электр қондырғыларын 
уақытында тоқтату кіреді.

Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингтер мен өрт-техникалық 
минимумдарды ұйымдастыру.

Алғашқы өрт сөндіру құралдары - оларды орналастыру мен күтуге 
қойылатын талап.

Алғашқы өрт сөндіру құралдарына:
1. Ішкі сумен жабдықтауға арналған өрт гидранттары.
2. Өрт сөндіргіштер.
3. Механикаландырылған қол құралдары.
4. Қазандықтар, құм салынған қораптар, киіз мат, бөшкелер.
5. Портативті баспалдақтар.
Өрт сөндіру жабдықтарын орналастыру белгіленген стандарттарға 

сәйкес жүзеге асырылады. Өрт сөндіргіштерді басқа мақсаттарда 
пайдалануға тыйым салынады.

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің өрт клапандары 1,35 м 
биіктікте орнатылуы керек, жеңдермен және оқпандармен жабдықталған 
және өрт шкафына орналастырылған. Шкафтың есігінде «ДК» әріптік коды, 
сериялық нөмірі және жақын жердегі өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі 
көрсетілуі керек. Шкаф есігінің сыртқы дизайны МЕМСТ 12.4.026-76 
(06/01/2019) талаптарына сәйкес келетін қызыл түстерден тұруы керек. Өрт 
шлангісі кран мен магистральға бекітілуі керек [4].

Өндірістік ғимараттар мен өндірістік кәсіпорындардың аумақтарында
өртті сөндірудің алғашқы құралдарын орналастыру үшін минималды 
жиынтықпен өртке қарсы қалқандар орнатылуы керек (1.5-сурет):

1. Ұнтақты өрт сөндіргіш - 1 дана. Көмірқышқыл газы бар өрт 
сөндіргіш - 1 дана. Құм қорап - 1 дана. Сынық - 1 дана. Ілмек - 1 дана.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағында өртке қарсы қалқандардың 
саны 5000 м2 алаңға бір өрт қалқаны негізінде анықталады.

Өрт сөндіргіштердің құрылғысы (химиялық көбік, ауа көбігі, ұнтақ, 
көмірқышқыл газы). Қолдану ережелері.

Өрт сөндіргіш - сыйымдылығы 1 ... 1000 дм3 ыдысқа салынған өрт 
сөндіргіштермен өртті сөндіруге арналған қондырғы.
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Аспапта ыдыстағы артық қысыммен өрт сөндіргіштен ығыстырылатын, 
өрт сөндіргіштің ағынының қалыптасуына арналған құлыптау және іске қосу 
құрылғысы мен саптамалары бар. Өрт сөндіргіштердің мақсаты өрт сөндіру 
қабілеттілігімен, жұмыс температурасының шектерімен, 
коррозиялылығымен, уыттылығымен және электрөткізгіштігімен, сондай-ақ 
өрт сөндіргіштің сыйымдылығымен және оның діріл жүктемелеріне қарсы 
тұру қабілетімен анықталады. Химиялық өрт сөндіргіштер өрт сөндіргіштің 
болат корпусына құйылған сілтілі қосылыс пен корпустың жоғарғы бөлігіне 
орналастырылған полиэтилен тостағанға құйылған қышқыл қосылыс 
арасындағы реакция нәтижесінде өрт сөндіргіштің ішінде пайда болатын 
химиялық көбікпен өртті сөндіруге арналған (қуатты электр 
қондырғыларынан басқа).

1.5 сурет - Өрт сөндіруге арналған алғашқы жабдық

Химиялық көбік сөндіргішті іске қосу үшін қышқыл тостағанының 
клапанын ашатын тұтқаны жоғары көтеріп, өрт сөндіргішті басымен төмен 
еңкейтіп, ағынды өрт орнына бағыттау керек. Ауа-көбікті өрт сөндіргіштер 
сілтілі металдар мен электр қондырғыларын, кернеу астында, сондай-ақ ауаға 
қол жеткізбей жанатын заттарды қоспағанда, әр түрлі заттар мен 
материалдардың өрттерін сөндіруге арналған.

Ауа-механикалық көбік беттік-белсенді заттың 5-6% сулы ерітіндісі 
саптамалардан өткенде пайда болады. Бүріккіш саптамада ерітінді ұсақ 
тамшыларға ұсақталады, оның ағымы көбік түзіп, саптамаға шығарылған 
ауамен араласады. Торлы саптамада көпіршіктерді торға үрлеу арқылы көбік 
түзіледі. Ауа-көбікті өрт сөндіргіш болат корпусынан, жабатын құрылғысы 
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бар қақпақтан, газ шығаратын цилиндрден және ауа-механикалық көбік 
шығаруға арналған саптамасымен сифон түтігінен тұрады. Ұнтақты өрт 
сөндіргіштер тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың, сілтілі жер 
металдарының, электр қондырғыларының кернеу астында тұтануын 
сөндіруге, сондай-ақ үлкен материалдық құндылықтары бар объектілердегі 
өртті сөндіруге арналған. Ұнтақты өрт сөндіргіштердің өрт сөндіру құралы -
бұл қосымша цилиндрде сақталған қосымша жұмыс жасайтын газдың артық 
қысымымен өрт сөндіргіштің корпусынан ығыстырылатын ұнтақ 
композициялар. Ұнтақты өрт сөндіргіштер клапанды ашу арқылы іске 
қосылады, ағын өрт орнына бағытталады. Көмірқышқыл газы бар өрт 
сөндіргіштер әр түрлі заттар мен материалдардың тұтануын сөндіруге 
арналған, тек ауаға қол жеткізбестен жанып кететін заттарды қоспағанда. 
Көмірқышқыл газы бар өрт сөндіргіштерді электр қондырғыларын 1000 В-
тан аспайтын кернеуде сөндіру үшін пайдалануға болады. Көмірқышқыл 
газы бар өрт сөндіргіш - болат цилиндр, оның мойнына сифон түтігі бар 
клапан конустық жіпке бұралған. Өшіру клапанында сақтандырғыш 
диафрагма бар. ОУ-2 және ОУ-5 өрт сөндіргіштерінің розеткалары клапан 
корпусына ілмектер арқылы қосылады. OU-8 өрт сөндіргішінің аузы икемді 
шлангтың соңында бекітілген. Өрт сөндіргішті қолданған кезде клапанды 
ашпас бұрын оның қоңырауын жанып жатқан затқа бағыттау қажет. Үсіп 
қалмас үшін розетканы дененің ашық бөліктерімен ұстамаңыз. Өрт сөндіргіш 
ретінде сұйық фазада өрт сөндіргіште болатын көмірқышқыл газы 
қолданылады, ал оның диффузор түрінде саптамадан ағып жатқан ағыны газ 
және қатты (қар түрінде) фазалардан тұрады.

Өрт гидранттарын, цистерналарды, крандарды күтіп ұстауға 
қойылатын талаптар

Өрт цистерналарын, гидранттар мен крандарды олардың жақсы күйін 
және өрт кезінде немесе өртте пайдалануға тұрақты дайындығын қамтамасыз 
ету үшін үнемі бақылап отыру керек.

Өрт сөндіруге арналған цистерналар мен гидранттарға кірулер мен 
тәсілдер әрдайым бос болуы керек. Өрт гидранты орналасқан жерде жарық 
немесе люминесцентті индикатор орнатылуы керек, PG әріптік индексі, 
индикатордан гидрантқа дейінгі арақашықтықтың сандық мәндері және 
құбырдың ішкі диаметрі миллиметрмен. Жер астындағы өрт гидранты 
ұңғымаларына арналған люк қақпақтары ластанудан, мұздан және қардан, ал 
көтергіштен су болмауы керек. Қыста өрт гидранттарын тоңбау үшін 
оқшаулау керек.

Қашу бағыттарына қойылатын талаптар
Эвакуациялық шығу саны, олардың мөлшері, жарықтандырылуы және 

түтінсіз жағдайлары, сондай-ақ қашу жолдарының ұзындығы ғимарат 
дизайнының өрт қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келуі керек. Төтенше 
жағдайларға арналған барлық шығатын есіктер үйден шығуға қарай еркін 
ашылуы керек. Адамдар бөлмеде болған кезде есіктерді ішкі, оңай ашылатын 
құлыптармен ғана құлыптауға болады.
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Тыйым салынады:
1. Өткелдерді, дәліздерді, тамбурларды, галереяларды, 

лифт залдарын, баспалдақтарды, баспалдақтар мен люктерді 
жиһазбен, шкафтармен, жабдықтармен, әртүрлі 
материалдармен және дайын өнімдермен жабуға, сондай-ақ 

апаттық шығу есіктерін жауып тастауға.
2. Тамбурларда кез-келген дизайндағы киім кептіргіштерді 

орналастыру, кез-келген тауарлық-материалдық құндылықтарды сақтау.
3. Адамдардың еркін эвакуациялануына жол бермей, шекті, 

турникеттерді, сырғитын, көтерілетін және айналатын есіктер мен басқа 
құрылғыларды орналастыру.

4. Қабырғалар мен төбелерді, баспалдақтар мен платформаларды 
әрлеуге, қаптауға, сырлауға арналған жанғыш материалдарды (отқа 
төзімділіктің V дәрежесіндегі ғимараттарды қоспағанда) қашу жолдарында 
қолданыңыз.

5. Баспалдақтардың, дәліздердің, кіреберістер мен тамбурлардың 
өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйде бекітіңіз, сонымен қатар оларды 
шешіп алыңыз.

Үй-жайға технологиялық жабдықты орналастыру кезінде баспалдақтар 
мен басқа да шығу жолдарына эвакуациялау жолдары қарастырылуы керек. 
Эвакуация жолдары - бұл бірінші қабаттың үй-жайларынан сыртқа немесе 
кез-келген қабаттың үй-жайларынан, біріншіден басқа, сыртқа тәуелсіз 
шығатын дәлізге немесе баспалдаққа апаратын жолдар деп саналады. Өндіріс 
алаңында ені кемінде 1 м болатын 2 апаттық шығу есігі болуы керек, олар 
әрқашан бос болуы керек. Коммуналдық және басқа үй-жайларды баспалдақ 
алаңдарына орнатуға, газ құбырлары мен тез тұтанатын сұйықтыққа арналған 
құбырларды тартуға тыйым салынады.

Жанғыш (FL) және тез тұтанатын сұйықтықтарға арналған (FL) 
цех қоймаларына арналған өрт қауіпсіздігі талаптары

Жанғыш және жанғыш сұйықтықтардың қоймалары өндіріс 
залдарының биіктігінен төмен жерлерде орналасуы керек. Платформаларда 
апат кезінде сұйықтықтың таралуын болдырмайтын қоршаулар болуы керек.

Тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтардың қоймаларының аумағында 
тыйым салынады: автомобильдерге, тракторларға және арнайы ұшқын 
сөндіргіштермен жабдықталмаған басқа механикаландырылған көлік 
құралдарына, сондай-ақ өрт сөндіру құралдарына; түтін, сондай-ақ 
мұздатылған немесе қатып қалған мұнай өнімдерін, клапандардың 
бөліктерін, құбыржолдарын және т.б. жарықтандыру және жылыту үшін 
ашық отты қолданыңыз. Оларды тек бумен, ыстық сумен немесе 
қыздырылған құммен жылыту керек.

Цистерна парктерінің аумағы және сұйықтықтарды контейнерлерде 
сақтайтын ашық алаңдар таза, әр түрлі сұйықтықтар мен жанғыш 
қалдықтардан таза болуы керек.

Жанар-жағармай материалдарын сақтау орны өрт сөндіру бөлімімен 
келісім бойынша таңдалады және бөтен заттар мен жанғыш материалдардан 
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тазартылуы керек, жанар-жағармай материалдары жиналуы мүмкін 
шұңқырсыз тегіс еденге ие болуы керек және оларды таза ұстау керек. 
Арматураның ағып кетуіне және контейнерлерден жанғыш заттардың ағып 
кетуіне жол берілмейді. Жанар-жағармай материалдарын сақтайтын орындар 
өрт қауіпсіздігімен жабдықталуы және өрт қауіпсіздігінің ескерту белгілері
болуы керек. Төгілген жанғыш заттарды тазалап, төгілген жерді құммен жабу 
керек. Сақтау контейнерінің қақпақтары тығыз болуы керек. Ыстық 
жұмысқа, қойма аумағында темекі шегуге, сондай-ақ басқарылатын 
цистерналардан 20 м-ден жақын жерге тыйым салынады. Ыстық жұмыс 
кезінде жөндеуге шығарылған ыдыстар міндетті түрде тазаланып, бумен 
пісіріліп, жуылады. Слесарлық жұмыстарды орындау кезінде ұшқын 
тудыруы мүмкін техникалар мен құралдарды қолдануға тыйым салынады.

Электр қондырғыларына арналған өрт қауіпсіздігі талабы
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылатын электр желілері мен 

электр жабдықтары қолданыстағы «Электр қондырғыларын орнату 
ережелері», «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық 
пайдалану ережелері» және «Тұтынушылардың электр қондырғыларын 
пайдалану ережелері» талаптарына сай болуы керек.

Электр қондырғыларының жай-күйіне жауапты адамдар (бас энергетик, 
электр цехының бастығы, кәсіпорын немесе цех басшысының бұйрығымен 
тағайындалған тиісті біліктіліктің инженері және техникалық қызметкері):

1. Электр жабдықтарын, жабдықтары мен электр тораптарын 
профилактикалық тексерулер мен жоспарлы-профилактикалық жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастыруды және уақтылы өткізуді, сондай-ақ өрт пен 
өртке әкелуі мүмкін «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық 
пайдалану ережелері» мен «Тұтынушылардың электр қондырғыларын 
пайдалану қауіпсіздігі ережелерін» бұзушылықтарды уақтылы жоюды 
қамтамасыз етсін.

2. Үй-жайлардың өрт және жарылыс қаупі класына және қоршаған орта 
жағдайына байланысты кабельдерді, электр сымдарын, қозғалтқыштарды,
шамдарды және басқа электр жабдықтарын дұрыс таңдау мен пайдалануды 
қадағалаңыз.

3. Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемелерден, ішкі және 
атмосфералық асқын кернеулерден, сондай-ақ басқа да қалыптан тыс жұмыс 
режимдерінен қорғау құралдарының күйін жүйелі түрде қадағалаңыз.

4. Электр қондырғылары мен кабель бөлмелеріндегі өрттер мен өртті 
жоюға арналған арнайы қондырғылар мен жабдықтардың жарамдылығын 
қадағалаңыз.

5. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі 
мәселелері бойынша кезекші персоналды оқыту және нұсқаулық беру 
жүйесін ұйымдастыру.

6. Өрттерді және электр қондырғыларынан шыққан өрттерді тергеуге 
қатысу, олардың алдын алу шараларын әзірлеу және жүзеге асыру.

Электр жылыту құрылғыларына арналған өрт қауіпсіздігі талабы.
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Жұмыс аяқталғаннан кейін жабылатын және кезекші персоналдың 
бақылауына алынбайтын барлық бөлмелерде (кезекші және авариялық 
жарықтандыруды, автоматты өрт сөндіру қондырғыларын, өрт сөндіру және 
күзет сигнализацияларын, сондай-ақ тәулік бойына жұмыс істейтін электр 
қондырғыларын қоспағанда) барлық электр қондырғылары мен электр 
қондырғыларында қуат болмауы керек. технологияның сұранысы бойынша).

Электр қондырғыларын пайдалану кезінде тыйым салынады:
1. Электр қондырғылары мен құрылғыларын өндірушілердің 

ұсыныстарына сәйкес келмейтін жағдайларда немесе өртке әкелуі мүмкін 
ақаулар болған жағдайда қолданыңыз, сондай-ақ оқшаулаудың зақымдалған 

немесе жоғалған қорғаныш қасиеттері бар сымдар мен 
кабельдерді басқарыңыз.

2. Зақымдалған розеткаларды, автоматты сөндіргіштерді, 
басқа электр өткізгіш қосымшаларын қолданыңыз.

3. Шамдар мен шамдарды қағаз, шүберек және басқа 
жанғыш материалдармен ораңыз.

4. Электр үтіктерін, электр плиталарын, электр шайнектерін және басқа 
электр қыздыру құрылғыларын жанғыш емес материалдардан жасалған 
тіректерсіз пайдаланыңыз.

5. Желіге қосылған электр жылытқыштарын, теледидарды, радионы 
және басқаларын қараусыз қалдырыңыз. үздіксіз қуат көзі техникалық 
нұсқауларға байланысты болатын құрылғылардан басқа.

6. Стандартты емес (үйде жасалған) электр жылыту қондырғыларын 
қолданыңыз, калибрленбеген балқытылатын штепсельдерді немесе басқа 
үйде жасалған шамадан тыс жүктеме мен жобаға сәйкес келмейтін қысқа 
тұйықталудан қорғау құрылғыларын қолданыңыз.

7. Барлық жарылыс, өрт және өрт қауіпті үй-жайларда электр жылыту 
құрылғыларын қолданыңыз.

8. Қыздыру шамдары бар электр шамдарын қорғаныс көлеңкелері жоқ 
қолданыңыз.

Бір құбырда, металл шлангта, байламда, ғимарат құрылымының жабық 
арнасында немесе бір лотокта, өзара артық тізбектерді, жұмыс істейтін және 
авариялық жарықтандыру тізбектерін, қуат және басқару кабельдерін 
бірлесіп төсеуге жол берілмейді. Портативті электр шамдары икемді электр 
сымдарының көмегімен жасалуы керек, мыс өткізгіштері бар, шыны 
қақпақтармен жабдықталған, сондай-ақ қорғаныс торларымен қорғалған 
және ілулі ілгектермен жабдықталған. Прожекторлар мен прожекторларды 
жанғыш құрылымдар мен материалдардан кемінде 0,5 м, ал линзалық 
прожекторлар - кемінде 2 м қашықтықта орналастыру 
керек.Термостаттармен жабдықталмаған электр пештері мен электр 
үтіктерінің жұмысына жол берілмейді.
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1.1.6 Ыстық жұмыстарды жүргізу ережелері мен тәртібі

Кәсіпорынның барлық жұмысшылары мен қызметшілері МЕМСТ
12.0.004-2015 талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі шараларын оқудан өтуі 
керек [5].

Өрт сөндіруге оқыту өндірістік оқыту жүйесінде мыналарды оқып 
үйрену үшін жүргізіледі:

1. Өрт қауіпсіздігі ережелері мен өрт қауіпсіздігі шаралары туралы 
нұсқаулық.

2. Ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық процестердің, 
технологиялық және өндірістік жабдықтардың өрт қаупінің сипаттамалары.

3. Өндірісте сақталатын, қолданылатын және қолданылатын заттар мен 
материалдардың өрт қаупінің көрсеткіштері.

4. Өрт сөндіру қондырғыларына қызмет көрсету және пайдалану 
ережелері.

5. Өрт кезіндегі әрекеттер.
Өрт-профилактикалық дайындықтан өтпеген және жұмысқа 

жіберілмеген адамдар.
Өрт тәртібі
Алаңда өрт шыққан кезде немесе жану белгілері байқалған кез-келген 

адам тез арада зауыттың өрт сөндіру бөлімінің диспетчеріне телефон арқылы 
хабарлауы және мүмкіндігінше адамдарды эвакуациялау, өртті сөндіру және 
материалдық құндылықтарды сақтау бойынша шаралар қабылдауы қажет.

Учаске операторы ауысым мастеріне, учаске менеджеріне, түнде, 
демалыс күндері (мереке күндері) цех технологына тікелей байланыс арқылы 
немесе телефон арқылы хабарлауы керек.

Өрт сөндіру бөлімінің бастығы өрт сөндіру бөлімі келгенге дейін бөлім 
бастығы, ал ол болмаған кезде ауысым шебері болып табылады. Олар өрттің 
пайда болуы туралы хабарламаны өрт сөндіру бөлімінің диспетчеріне 
қайталап, дүкен басшысына хабарлауы, өртті сөндіру бойынша шаралар 
қабылдауы керек.

Адамдардың өміріне қауіп төнген жағдайда өртті сөндіру жетекшісі 
бұл үшін қолда бар күштер мен құралдарды пайдаланып, оларды құтқаруды 
дереу ұйымдастыруы керек.

Өртті сөндіру бөлімінің бастығы, қажет болған жағдайда, апаттық және 
іргелес бөлмелерде желдету жүйесіне электр қуатын өшіру туралы бұйрық 
беруі керек, ғимарат алаңында өрттің және түтіннің дамуын болдырмайтын 
басқа шараларды қабылдауы керек. Өртті сөндіруге қатыспайтын барлық 
жұмысшыларды қауіпті аймақтан алып тастаңыз, өрт сөндіру бөлімі 
бөлімшелерінің жиналысын ұйымдастырыңыз және өрт сөндіру 
бригадасының өртке және өрт сумен жабдықтауға жақындау жолын таңдауға 
көмек көрсетіңіз.

Өрт сөндіру бригадасы келген кезде учаске бастығы (аға шебері, 
ауысым шебері) келе жатқан өрт сөндіру бригадасының бастығына көршілес 
ғимараттар мен құрылыстардың объектісінің дизайны және технологиялық 

 
 



35

ерекшеліктері, алаңда сақталатын және пайдаланылатын қауіпті, жарылғыш, 
жарылғыш, қатты уытты, радиоактивті заттардың саны мен өртке қауіпті 
қасиеттері туралы хабарлауға міндетті. , өртті сәтті сөндіру үшін қажетті 
материалдар мен басқа ақпарат.

Объектіде болған әр өрт үшін әкімшілік өрттің пайда болуы мен 
дамуына ықпал еткен жағдайларды анықтап, қажетті профилактикалық 
шараларды қабылдауға міндетті.

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарды рәсімдеу.
Өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулық келесі мәселелерді 

қамтуы керек:
1. Аумақты, ғимараттар мен үй-жайларды, оның ішінде эвакуациялық 

жолдарды күтіп ұстау тәртібі.
2. Технологиялық процестер, жабдықты пайдалану, өрт қауіпті 

жұмыстар кезіндегі өрт қауіпсіздігін зерттеу шаралары.
3. Жарылғыш және өрт қауіпті және өртке қауіпті заттар мен 

материалдарды сақтау және тасымалдау тәртібі мен стандарттары
4. Темекі шегуге, ашық отқа және ыстық жұмысқа арналған орындар.
5. Жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау және жою, арнайы 

киімге қызмет көрсету және сақтау тәртібі.
6. Приборлардың (манометрлер, термометрлер және т.б.) 

көрсеткіштерін шектеңіз, олардың ауытқуы өрт немесе жарылыс тудыруы 
мүмкін.

Өртте жұмыс істеудің міндеттері мен әрекеттері, соның ішінде:
1. Өрт сөндіру қызметі бөлімшелерін шақыру кезектілігі
2. Технологиялық жабдықты апаттық тоқтату тәртібі
3. Желдету және электр жабдықтарын өшіру тәртібі
4. Өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасы қондырғыларын 

пайдалану ережелері
5. Адамдарды, жанғыш заттарды және материалдық құндылықтарды 

эвакуациялау тәртібі
6. Кәсіпорынның барлық үй-жайларының өртке және жарылысқа 

төзімді күйін тексеру және келтіру тәртібі
Ыстық жұмысты ұйымдастыру
Дәнекерлеу және басқа да ыстық жұмыстар кезінде өрт қауіпсіздігі 

шараларын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік ыстық жұмыс жүргізілетін 
үй-жайларда немесе аумақтарда цехтардың, зертханалардың, 
шеберханалардың, қоймалардың, секциялардың, қондырғылардың 
басшыларына жүктеледі.

Уақытша ыстық жұмысты жүргізуге рұқсат тек бір жұмыс ауысымына 
беріледі. Сол жұмыстарды орындау кезінде, егер олар бірнеше ауысымда 
немесе күнде орындалатын болса, дүкен әкімшілігінің екінші рұқсаты қажет 
емес. Бұл жағдайларда әрбір келесі жұмыс ауысымы үшін көрсетілген жұмыс 
орнын бірнеше рет тексергеннен кейін әкімшілік бұрын берілген рұқсатты 
растайды, ол туралы оған тиісті жазба жасалады.
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Цех бастығы (немесе оны алмастыратын адам) ыстық жұмыстарды 
дайындауға және жүргізуге жауапты адамдарды тағайындайды, дайындық 
жұмыстарының мазмұны мен көлемін және ыстық жұмыстарды орындау 
кезіндегі қауіпсіздік шараларын анықтайды, бұл оның рұқсаттағы қолымен 
расталады.

Рұқсат 2 данада беріледі. және Рұқсатта көрсетілген іс-шараларды 
жүзеге асыру үшін ыстық жұмыстарды дайындауға және өткізуге жауапты 
адамдарға берілді.

Ыстық жұмыстарды орындау үшін қазіргі кезде технологиялық 
процесті жүргізбейтін және ыстық жұмысты қауіпсіз жүргізу ережелерін 
білетін цехтың инженерлік-техникалық жұмысшыларының арасынан 
жауапты адам тағайындалуы керек.

Ыстық жұмысты өрт қауіпсіздігінің барлық талаптары орындалғаннан 
кейін ғана бастауға болады (өрт сөндіру жабдықтарының болуы, жұмыс 
орнын жанғыш материалдардан тазарту, жанғыш құрылымдарды қорғау және 
т.б.).

Ыстық жұмысқа кіріспес бұрын, орындаушыларға ыстық жұмыс 
кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау туралы нұсқау берілуі керек.

Ыстық жұмыстарды жүргізуге рұқсатты оларды жұмысқа жауапты 
адам ыстық жұмысқа дайындалуға жауапты адамнан жабдық пен жұмыс 
орнын қабылдағаннан кейін жүзеге асырады.

Ыстық жұмыс кезінде цехтың технологиялық персоналы ауаға 
жарылғыш заттарды шығару мүмкіндігін жоққа шығаратын шаралар 
қабылдауы керек.

Тұрақты дәнекерлеу орындары қоршалуы керек, желдеткішпен 
жабдықталған, өртте үзілістер және жауапты адамды көрсететін тақтайша 
болуы керек. Жаңа боялған құрылымдарда, қысыммен өткізілетін 
құбырларда ыстық буға тыйым салынады, мазут емес бу құбырлары.

Жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар жерлерде ыстық жұмыстарды 
орындау үшін жазбаша рұқсат - өрт тізімі беріліп, келесі қауіпсіздік 
шараларын сақтау қажет:

1. Жұмыс орнын қоқыс пен жанғыш заттардан тазалаңыз.
2. Желдетуді қамтамасыз етіңіз.
3. Ауа ортасын тексеріңіз (тұтанғыш және жарылғыш газдардың 

мөлшері).
4. Цилиндрлерді жылыту құрылғыларынан 1 м жақын және ашық от 

көздерінен 10 м жақын орнатпаңыз.
Іс-шаралар аяқталғаннан кейін жауапты адамдар мұны өз қолдарымен 

жазады. Цех бастығы (немесе оны алмастыратын адам) орындалған іс-
шаралардың толықтығын тексереді, рұқсатқа қол қояды және бас инженерге 
бекітуге ұсынады. Рұқсат өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт сөндіру 
құралдарының болуын қамтамасыз ету бөлігінде өрт сөндіру қызметімен 
келісіледі. Бір данасы өрт сөндіру бөлімінде қалады, екіншісі ыстық 
жұмысты жүргізуге жауапты адамға беріледі. Майланған шүберекпен оттегі 
баллондарын, редукторларды ұстауға тыйым салынады. Газ шлангтары мен 
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электр дәнекерлеу кабельдерін бірлесіп төсеуге тыйым салынады. 
Ыдыстарды жанғыш сұйықтықтардан, тез тұтанатын газдардан дәнекерлеу 
алдында оларды жақсылап тазалап, күйдіргішпен ыстық сумен шайып, бумен 
пісіріп, кептіріп, желдетіп, содан кейін ауа ортасын зертханалық талдаудан 
өткізу керек. Дәнекерлеу ашық люктермен және люктермен жасалуы керек.

1.1.7 Жеке қорғану құралдары

Олар орындалатын жұмыстың қауіпсіздігін басқа құралдармен 
қамтамасыз ету мүмкін болмаған кезде қолданылады (жабдықты жобалау, 
ұжымдық қорғау құралдары, қауіпсіз технологиялық процестерді 
ұйымдастыру және басқалары).

Жеке қорғаныс құралдарында (ЖҚҚ) негізінен мыналар бар: арнайы 
аяқ киім мен киім; оқшаулағыш костюмдер; тыныс алу жүйесін, көзді, бетті, 
басты қорғауға арналған құралдар; сонымен қатар қолды, есту мүшелерін 
қорғауды қамтамасыз етеді. Оларға қорғаныс құралдары, теріге арналған -
қорғаныш дерматологиялық агенттер жатады.

Қорғаныс құралдарының алуан түрлілігін дұрыс навигациялау үшін 
олардың жіктелуін түсіну қажет. ЖҚЖ классификациясы үшін МЕМСТ
12.4.011-89 бар. Бұл стандарт мақсатына байланысты барлық қаражатты 10 
сыныпқа бөледі. Бұл сыныптар құрылысына қарай түрлерге бөлінеді. Жіктеу 
бойынша ЖҚ-ның бар сыныптары (1.6-сурет) [6]:

1) Бұл арнайы қорғаныс киімі. Оның құрамына: қой терілері, 
курткалар, пальто, шапандар және т.б.

2) Қолды қорғау құралдары - қолғап, иық төсеніші, қолғап, гильзалар 
және т.б.

3) Аяқтарды қорғауға арналған құралдар. Бұл сыныпқа: етік, етік, аяқ 
киім жамылғысы және т.б.

4) Көзді, бет терісін қорғау құралдары. Бұл сыныпқа: көзілдірік, бет 
қалқандары және т.б.

5) Бас қорғағыштар. Бұл шлемдер, шлемдер, шляпалар, оларға 
шляпалар, бөріктер, қалпақшалар және т.б.

6) Тыныс алу органдарын қорғауға арналған құралдар (RPE). Бұл 
сыныпқа мыналар кіреді: барлық противогаздар, респираторлар, яғни RPE, 
өзін-өзі құтқарушылар және т.б.

7) Оқшаулағыш костюмдер (ғарыштық костюмдер, пневмостюмдар 
және т.б.).

8) Есту мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін құралдар. Оларға 
мыналар жатады: құлаққаптар, құлақ қорғағыштар, дулыға және т.б.

Жеке қорғаныс құралдары - бұл қызметкер қауіпті, зиянды және басқа да 
жағымсыз факторлардың әсерін азайту немесе болдырмау үшін 
пайдаланатын құрал. ЖҚҚ адамдарды ластанудан да қорғауы керек.
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9) биіктіктен құлаудан қорғайтын жабдық. Бұл қауіпсіздік әбзелдері, 
барлық тіреуіштер, якорь сызықтары, барлық бұғаттау құрылғылары және 
т.б.

10) Адамның терісін қорғайтын құралдар.
ЖПҚ-ның әр сыныбының өзіндік ерекшеліктері бар, оларды пайдалану 

мақсатымен байланысты. Бірақ олардың жалпы талаптары бар, атап 
айтқанда:

1) жағымсыз факторлардан қорғау; қызметкердің денсаулығына әсер 
ететін теріс өндірістік факторлардың әсерін тиімді болдырмау үшін қаражат 
қажет;

2) PPE қажетті күш пен тұрақтылыққа ие болуы керек. Бұл талап 
қоршаған ортаның қолайсыз факторларына (ылғалдылық, радиоактивтілік, 
қатты температура және т.б.) қатысты сақталуы керек;

3) құралдар техникалық эстетикаға ие және жайлылыққа ие болуы 
керек, яғни оларды пайдалану оңай, эргономикалық болуы керек. Бұл 
жағдайлар қажетсіз күш жұмсамай жұмысты орындауға мүмкіндік береді;

4) ЖҚҚ пайдаланушы үшін қауіпсіз болуы керек. ЖҚҚ-ның өзі 
қызметкерге жағымсыз факторларды тудырмауы керек;

5) қаражат уақтылы ауыстырылуы керек. Бұл функция жұмыс 
берушінің міндеті болып табылады. Ол уақтылы немесе жаңылған қаражатты 
жаңасына ауыстыруы керек.

1.6 сурет - Жеке қорғаныс құралдары

Өндірісте қолданылатын жеке қорғаныс құралдарына қойылатын 
талаптар. Жалпы талаптардан басқа, белгілі бір ЖҚ-ға нақты талаптар 
жүктеледі. Бұл талаптар киімнің мақсатына, қоршаған ортаға және жұмыс 
жағдайына, сондай-ақ ол қорғаныш болатын теріс факторларға байланысты.
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1.1.8 Электр тоғымен зақымдану, өндірістік жарақаттану және 
улану кезіндегі дәрігерге дейінгі алғашқы көмек

Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету оңтайлы 
болып саналады - жарақат алғаннан кейін 30 минут ішінде.

Жұмыс берушінің міндеті өндірістің осы түрі үшін ең қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлардың құрбандарына алғашқы медициналық көмек 
көрсету бойынша практикалық дағдыларды тексерумен және әр жұмыс 
ауысымында әр жұмыс орнында оқытылған персоналдың міндетті түрде 
қатысуымен оқытуды ұйымдастыру болып табылады.

Жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша 
ұсыныстар

1. Жәбірленушіні стандартты немесе импровизацияланған құралдар мен 
қауіпсіз техниканы қолдана отырып, қауіпті өндірістік фактордың әсерінен 
(электр тогы, химиялық заттар, су, механикалық кернеулер және т.б.) босату.

2. Жәбірленушінің жағдайын бағалаңыз, тыныс алуды шектейтін киімді 
шешіңіз, қажет болған жағдайда зардап шегушіні таза ауаға шығарыңыз.

3. Зақымданудың сипаты мен мөлшерін анықтаңыз, ол үшін 
зақымдалған жерлерді, дене мүшелерін мұқият ашып, төтенше жағдайлар 
туралы шешім қабылдаңыз.

4. Зардап шегушіні шұғыл түрде құтқару үшін қажетті шараларды 
қабылдаңыз - тыныс алуды қалпына келтіру, қан кетуді тоқтату, сынған 
жерді иммобилизациялау, таңғыш салу және т.б.

5. Медициналық персонал келгенге дейін жәбірленушінің негізгі өмірлік 
функцияларын сақтаңыз.

6. Медицина қызметкерлерін шақырыңыз, зардап шегушіні 
тасымалдауға дайындаңыз.

Алғашқы медициналық көмек көрсету кезіндегі персоналға 
қойылатын талаптар

Көмек көрсететін адам білуі керек: экстремалды жағдайлардағы жұмыс 
негіздерін; адам ағзасының өмірлік функцияларын бұзудың негізгі белгілері; 
нақты жағдайға байланысты алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері, 

Апаттар мен кенеттен болған аурулардан зардап шеккендерге 
алғашқы медициналық көмек - бұл зақымдайтын фактордың әрекетін 
тоқтатуға, өмірге төнетін қауіпті жоюға, жәбірленушінің азаптарын 
жеңілдетуге және оны медициналық мекемеге жіберуге дайындауға 
бағытталған жедел шаралар кешені, және бұл да ең қарапайым 
медициналық іс-әрекеттер. сол кезде өндірістік персоналдың қасында 
болған, арнайы дайындықтан өткен және қызмет көрсетудің қарапайым 
әдістеріне иелік еткен өндірістік персонал болған жердегі шарттар.
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әдістері, әдістері; зардап шеккендерді тасымалдаудың және эвакуациялаудың 
негізгі әдістері.

Көмек көрсететін адам: жағдайды тез және дұрыс бағалай білуі керек: 
жәбірленушінің жағдайын бағалау, түрін диагностикалау және жарақат 
ерекшеліктерін тану; қажетті алғашқы медициналық көмектің түрін, оны 
көрсету шараларының кезектілігін анықтау; жәбірленушінің жағдайын ескере 
отырып, жедел реанимациялық көмектің барлық кешенін дұрыс жүзеге 
асыру; турникетті, қысымды таңғышты, тамырдың саусақ қысымын қолдану 
арқылы қан кетуді уақытша тоқтату; жасанды тыныс алу және жүрекке 
жабық массаж жасау; таңғыш кию, дөңгелектерді тасымалдау, күйік, улану, 
үсік, электр тоғымен зақымдану кезінде көмек көрсету және т.б.

Термиялық және электрлік күйік кезінде алғашқы көмек
Зақымдану аймағы мен тереңдігіне байланысты күйіктер 4 градусқа 

бөлінеді:
- біріншісі - қызару, ісіну, ауыр сезіммен сипатталады;
- екіншісі - сарғыш сұйықтықпен толтырылған көпіршіктердің пайда 

болуы;
- үшінші - терінің толық емес некрозының басталуы;
- төртінші - қоңыр немесе қара қотырдың болуы, терінің өлуі.
Термиялық және электрлік күйіктер кезінде - пальто, кез-келген қалың 

матаны күйген киімнің үстіне лақтырыңыз, жалынды сумен құлатыңыз. 
Күйік кезінде алғашқы көмек - зақымдалған аймақты инфекциядан, 
микробтардан және шокпен күресуден қорғау. Зардап шеккен аймақтар -
қолыңызбен ұстамаңыз, жақпа, май, маймен майлаңыз, содамен себіңіз; 
жараны шығармас үшін көпіршіктерді теспеңіз, көпіршіктерді ашпаңыз, 
күйген жерге жабысқан заттарды алып тастаңыз; 2-4 градус шамалы 
күйіктерге стерильді таңғыш салынады, кең зақымданулар стерильді параққа 
оралады. Өртенген жерлердегі киімдер мен аяқ киімдерді жыртуға болмайды, 
оларды кесіп, мұқият алып тастау керек. Дәрігер келгенше жылы жауып, шай 
беріңіз, ауырсынуды басатын дәрі беріңіз, тыныштық орнатыңыз.

Химиялық күйік кезінде алғашқы көмек
Химиялық күйіктер кезінде тіндердің зақымдану тереңдігі химиялық 

заттардың әсер ету концентрациясы мен ұзақтығына байланысты екенін 
ескеру қажет. Сондықтан мүмкіндігінше тезірек осы заттың концентрациясы 
мен ұзақтығын азайту маңызды. Мұны істеу үшін дереу зардап шеккен 
аймақты ағынды суық сумен 15-20 минут ішінде шайыңыз.

Егер қышқыл немесе сілті теріге киім арқылы түссе, киімдегі сумен 
шайыңыз, жәбірленушіден дымқыл киімді абайлап кесіңіз және алыңыз, 
зардап шеккен теріні сумен шайыңыз. Егер қатты күйдегі химиялық белсенді 
заттар адам ағзасына түссе, оларды құрғақ мақтамен алып тастау керек, 
зақымдалған жер сумен жақсылап шайылуы керек.

Сумен жуғаннан кейін зардап шеккен аймақтарды лосьондар, таңғыштар 
түрінде тиісті бейтараптандырғыш ерітінділермен өңдеу керек. Сілтілік - 1-
2% бор қышқылының ерітіндісімен, қышқыл - сода ерітіндісімен өңделеді. 
Қосымша көмек - термиялық күйіктерге қатысты.
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Аязға алғашқы медициналық көмек
Дененің аязды бөлігін жылыту, ондағы қан айналымын қалыпқа келтіру 

қажет. Ең үлкен әсер 20 ° C температурасы бар жылы ванна арқылы біртіндеп 
20-30 минут ішінде қол жеткізіледі. температураны 40 ° C дейін жоғарылату.

Ваннадан кейін алаңдар кептіріліп, зарарсыздандырылған таңғышпен 
жабылып, жылумен жабылуы керек. Оларды маймен, маймен майламаңыз, 
өйткені бұл кейінгі өңдеуді қиындатады.

Дененің аязды жерлерін қармен сүртуге болмайды (мұз қабаттары теріні 
жарақаттайды, бұл инфекцияға ықпал етеді). Перифериядан бастап денеге 
дейін таза қолмен массаж жасауға болады.

Мұрын мен құлақтың үсуі кезінде оларды қолдың жылытуымен 
жылытуға болады. Жәбірленушіні бөлмеге кіргізбес бұрын жылу 
оқшаулағыш таңғышты қолдану керек. Зардап шегушіге демалыс берілуі 
керек, таңғышты жылу мен жылу сезімі пайда болғанға дейін қалдыру керек. 
Аспирин, анальгин, қою шай, кофе беріңіз.

Улану кезіндегі алғашқы көмек. Уланған жағдайда зардап 
шеккендерді тез арада медициналық мекемеге эвакуациялау керек.

Газбен уланған жағдайда, соның ішінде. көміртегі тотығы, табиғи, 
ацетилен, бензин булары және т.б. бас ауруы пайда болады, «ғибадатхананы 
қағып»; құлақтың шуылдауы; жалпы әлсіздік, бас айналу, жүрек соғуы, 
жүрек айну және құсу. Қатты улану кезінде ұйқышылдық, енжарлық, 
немқұрайлылық пайда болады, ал қатты улану кезінде тұрақсыз 
қозғалыстармен, қозғалғыштықпен немесе тыныс алумен, кеңейтілген 
оқушылармен қозған күй. Улану кезінде жәбірленушіні улау керек немесе 
тыныс алуды шектейтін, таза ауа кіруін қамтамасыз ететін, оны жатқызып, 
аяқтарын көтеріп, ыстықты жауып, аммиакты иіскейтін тыныштықты 
уланған жерден шығару керек. Аммиакпен уланған жағдайда зардап 
шегушіге құсық тудыратын 10 стақан жылы суды сірке суымен ішу керек, 
жылы сүт беріңіз. Газдармен уланған жағдайда зардап шегушіні таза ауаға 
шығару керек, жатқызу, аяқтарын көтеру, шай, кофе беру керек.

Сыну, дислокация, жарақат кезінде алғашқы көмек
Жәбірленуші дененің зақымдалған бөлігінің орналасуын өзгертуге 

тырысқан кезде күрт күшейетін өткір ауырсынуды сезінеді.
Ашық сынық кезінде қан кетуді тоқтатып, стерильді таңғышты 

салғаннан кейін дайын сынық, таяқша, тақтай, сызғыш және т.с.с. қолдана 
отырып, аяқ-қолдың жарақаттарын иммобилизациялау қажет.

Аязға алғашқы көмек - зардап шегушінің, әсіресе дененің үсікке 
шалынған бөлігінің тез жылынуы, ол үшін құрбанды мүмкіндігінше тез 
жылы бөлмеге ауыстыру керек.
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Егер сынық жабық болса, зардап шегушіні киімінен шешпеу керек, 
сынық киімнің үстіне жағылуы керек. Ауырсынуды азайту үшін жарақат 
алған жерге суық лосьондар, мұз, қар, суық су бар көпіршікті жағу керек.

Жарақат алған жағдайда сіз жараны сумен, кез-келген дәрілік затпен 
жууға, ұнтақпен толтыруға, майлармен майлауға болмайды; сіз жарадан 
құмды, топырақты және т.б. кетіре алмайсыз, жараны одан әрі ластамау үшін 
жараның айналасындағы кірді кетіру керек, теріні шетінен сыртқа шығарып 
алу керек. Жараның айналасындағы тазартылған жерді йодпен майлаңыз, 
жеке сөмкені немесе таза орамалды, таза шүберекті пайдаланып таңғыш 
салыңыз. Мақта матасын жараға тікелей жағуға болмайды.

Электр тоғымен зақымдану кезінде алғашқы көмек
Егер жәбірленуші тұрақты тыныс алумен және тамыр соғумен есін білсе, 

оны төсенішке жатқызу керек, мысалы киім; тыныс алуды шектейтін киімнің 
түймесі; таза ауа ағыны жасау; қалыпты жылу режимін құру, толық тынығу, 
пульсті және тыныс алуды үздіксіз бақылау. Егер жәбірленуші ес-түссіз 
болса, оның тыныс алуын қадағалаңыз, тыныс алу жетіспеушілігі 
жағдайында, төменгі иекті алға қарай итеріп, оны осы күйде ұстай отырып, 
тілдің батып кетуін жою бойынша шаралар қабылдаңыз. Құсу кезінде 
жәбірленушінің басын және иығын солға бұрып, құсықты кетіру керек.

Жәбірленушінің қозғалуына жол бермеңіз, дәрігердің шешімі шыққанша 
жұмысын жалғастыра беріңіз. Жәбірленушіні өзіне және көмек көрсететін 
адамға қауіп төнген кезде ғана алып жүру керек.

Егер ток әсерінен босатылғаннан кейін жәбірленуші сирек және 
конвульсивті тыныс алса, жасанды тыныс алуды жүректің сыртқы 
массажымен қатар жүргізу керек. Найзағай түскен жағдайда, электр тогының 
соғуымен бірдей көмек көрсетіледі [7].

1.1.9 Қоршаған ортаны және экологиялық қорғау

Қоршаған ортаны қорғау проблемасы - ұлттық маңызды міндеттердің 
бірі [8, 9].

Бұл мәселені шешу адам денсаулығын қорғаумен тығыз байланысты. 
Қоршаған ортаны қорғау проблемасы мемлекеттің үнемі назарында. Нақты 
шаралар қарастырылды, ауадағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген 
шоғырлануы белгіленді және атмосфералық ауаны қорғау туралы заңнаманы 
бұзғаны үшін жауапкершілік белгіленді [10].

Технологиялық процестерді, жабдықтар мен көлік құралдарын 
жақсарту, шикізат пен отынның сапасын жақсарту, өндірістік және басқа 

Қоршаған ортаны қорғау - бұл адамдардың іс-әрекеті мен қоршаған орта 
арасындағы оңтайлы өзара әрекеттесуді сақтауға, шаруашылық қызметтің 
табиғатқа және адам денсаулығына зиянды әсерін болдырмауға және
табиғи ресурстарды жаңартуға бағытталған шаралар жүйесі. 
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шығарындыларды тазарту үшін жоғары тиімді қондырғыларды енгізу 
арқылы атмосфералық ауаны қорғауды күшейту көзделуде.

Кәсіпорындардағы көптеген технологиялық процестер газдар мен 
шаңдардың атмосфераға таралуымен қатар жүреді. Оттегі мен табиғи газды 
қолдану арқылы байланыстырғыш заттар мен сусымалы материалдар 
өндірісінің қарқындылығы шаңмен және зиянды заттармен ластанған 
газдардың атмосфераға ену мүмкіндігін арттырады. Көп жағдайда 
қондырғылардан шығатын технологиялық газдарда қара және түсті 
металдардың шаң тәрізді бөлшектері, бағалы газ тәрізді компоненттері 
болады. Сондықтан мұндай газдардың бөлінуі атмосфераның санитарлық 
жағдайын нашарлатып қана қоймайды, сонымен бірге бұл жағдайда барлық 
құнды компоненттердің қайтымсыз жоғалып кетуіне байланысты үлкен 
материалдық шығындар әкеледі.

Тұтқыр материалдар мен сусымалы материалдар шығаратын 
зауыттарда атмосфералық ауаны зиянды шығарындылардан қорғау үшін газ 
тазартқыш қондырғылар салынуда. Осы қондырғылардың кейбірінің дизайны 
мен жұмысы байланыстырғыш материалдар мен сусымалы материалдар 
шығаратын бөлімдерде егжей-тегжейлі қарастырылады. Зауыттар қалдық 
газдарды құрғақ және дымқыл тазалауды, сондай-ақ электрофильтрлерде 
және мата сүзгілерінде электромагниттік өрісті қолдану арқылы кеңінен 
қолданады.

Осы шаралардың нәтижесінде технологиялық газдардың құрамындағы 
шаң мен басқа компоненттердің едәуір мөлшері алынады. Газды тазартатын 
қондырғылардан өткеннен кейін атмосфераға шығарылатын газдардың 
құрамында рұқсат етілген мөлшерде бөгде және зиянды қоспалар бар. 
Құрамында әртүрлі пайдалы компоненттері бар газдар отын ретінде немесе 
химиялық өңдеу үшін кеңінен қолданылады.

Атмосфераға технологиялық шығарындыларды төмендетудің маңызды 
бағыты технологиялық процестер мен негізгі технологиялық қондырғыларды 
одан әрі жетілдіру болып табылады.

Қазіргі кезде табиғи ортаны қорғаудың негізгі тәсілі аз және қалдықсыз 
технологияларды халық шаруашылығының барлық салаларына кеңінен 
енгізу болып табылады. Қалдықсыз технологиялық жүйе дегеніміз - бұл 
шикізат пен энергияны кешенді пайдалануды қамтамасыз ететін шикізат пен 
материалдарды дайындаудың ұйымдастырушылық-техникалық шаралары, 
технологиялық процестері мен әдістері.

Қоқыссыз технологиялардың дамуы жоғары экономикалық 
көрсеткіштері бар қайта бөлудің аз санымен сипатталатын өндіріс 
технологияларының принципиалды жаңа бағыттарын игерумен сипатталады. 
Бұл жаңа бағыттар атмосфераға зиянды шығарындылардың айтарлықтай 
азаюын, сонымен қатар өндіріс қалдықтарын пайдалануды қамтамасыз етеді.

Аз қалдықты және қалдықсыз технологияға көшу, металлургиялық 
зауыттардың шығарындыларында болатын зиянды заттарды азайту және 
пайдалану әдістерін жетілдіру, табиғи ресурстарды кешенді пайдалану оның 
қоршаған ортаға кері әсерін жоюдың негізгі бағыттары болып табылады.
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Бақылау тестілері

1. Ережелерді, нұсқаулықтарды, жобаларды, ережелерді бұза 
отырып жұмыс жасаған адамдар, бұзушылықтар мен зардаптардың 
сипатына қарай заңда белгіленген тәртіппен жауапқа тартылады.

A) тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық
B) тәртіптік, әкімшілік
C) тәртіптік
D) тәртіптік, әкімшілік, ұжымдық
E) әкімшілік, қылмыстық
2. Еңбекті қорғаудың негізгі объектісі
A) еңбек
B) адам
C) жұмыс барысында адам
D) жеке қорғану құралдарының жағдайы
E) жұмыс және тынығу режимдері

3. Учаскедегі еңбекті қорғау жағдайын тексеруді учаскелік комиссия 
жүзеге асырады, оның ішінде:

A) аға бригадир, учаске слесары, учаске электромонтері және 
денсаулықты қорғау офицері.

B) учаске менеджері, аға мастер, учаске механикі, учаске 
электромонтері және ОТ офицері.

C) учаске бастығы, бас бригадир, учаске электромонтері және 
денсаулықты қорғау офицері.

D) учаске менеджері, аға бригадир, учаске механикі
E) учаске механикі, учаске электромонтері және ОТ офицері.

4. Технологиялық жабдықтың немесе оны қоршайтын құрылғылардың 
сыртқы беттерінің температурасы ° С-тан аспауы керек

A) 60 ° C
B) 40 ° C
C) 55 ° C
D) 35 ° C
E) 45 ° C

5. Жұмысшыларды бункерге түсірмес бұрын, үстіңгі баспалдақ 
түсірілуі керек, оның жоғарғы жағында ілмектермен арнайы бекітілген 
пучкаға немесе басқа берік құрылғыға және кернеуі V-ден аспайтын 
портативті электр шамына бекітілуі керек.

A) 12V
B) 24В
C) 36В
D) 220В
E) 127В
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6. Жұмысты орындау кезінде сақтандырғышты қандай биіктікте 
пайдалану керек?

A) 1 м
B) 1,3 м
C) 1,5м
D) 1,7 м
E) 2 м

7. Қауіпсіздік белдіктері, белбеу карабиндері және қауіпсіздік 
арқандары қоймадан алынғаннан кейін және кем дегенде сынақтан өтуі 
керек

А) жылына 2 рет
B) жылына бір рет
C) жылына 3 рет
D) жылына 4 рет
E) зауытта тек бір рет

8. Дөңгелейтін (реверсивті) конвейерлердің бүкіл ұзындығы мен ені 
бойынша әсер ету алаңы еден деңгейінен төмен емес биіктікте қоршалуы 
керек.

A) 1 метр
B) 1,2 метр
C) 1,5 метр
D) 2 метр
E) 0,7 метр

9. Апат немесе жарақат
A) сыртқы ортаның нәтижесінде адам ағзаларына зақым келген оқиға
B) сыртқы ортаның кенеттен әсер етуі (механикалық, жылулық, 

химиялық) нәтижесінде адамның қалыпты өмірінің бұзылуы орын алған 
жағдай.

C) сыртқы ортаның кенеттен әсер етуі (механикалық, термиялық, 
химиялық) нәтижесінде адам ағзаларының зақымдануы немесе олардың 
қалыпты өмірінің бұзылуы орын алған оқиға

D) адамның қалыпты өмірінің бұзылуына әкелген оқиға.
E) сыртқы ортаның адам ағзаларының зақымдануына немесе олардың 

қалыпты өмірінің бұзылуына әкелетін әсері.

10. Зиянды өндірістік факторлардың әсерінен болатын аурулар
А) Кәсіби аурулар
B) Кәсіби аурулар
C) Тыныс алу органдарының ауруы
D) Зиянды аурулар
E) Аурудың мұндай түрі жоқ
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11. Уақытша еңбекке жарамсыздық аяқталғаннан кейінгі ақпарат 
кәсіпорында бірнеше жылдар бойы сақталады.

A) 45 жаста
B) 30 жаста
C) 25 жаста
D) 10 жыл
E) 50 жаста

12. Өндірістік жарақаттардың себептерін шамамен үш санатқа 
бөлуге болады:

A) экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және 
ұйымдастырушылық себептер.

B) техникалық, ұйымдастырушылық, техникалық және 
ұйымдастырушылық себептер.

C) техникалық, әкімшілік, техникалық және ұйымдастырушылық 
себептер.

D) кәсіпорын басшылығының бақылауынан тыс техникалық, 
ұйымдастырушылық және техникалық себептер.

E) технологиялық, ұйымдастырушылық, техникалық және 
ұйымдастырушылық себептер.

13. Жеке қорғану құралдары
А) өндірістегі қауіпті, зиянды және басқа да жағымсыз 

факторлардың әсерін азайту немесе болдырмау үшін қызметкер 
қолданатын құралдар.

B) адамды ластанудан қорғау үшін қажет құралдар.
C) қызметкер қауіпті факторлардың әсерін азайту немесе алдын алу 

үшін қолданатын құралдар.
D) қызметкер өндірістегі зиянды теріс факторлардың әсерін азайту 

немесе болдырмау үшін қолданатын құралдар.
E) қызметкер қауіпті, зиянды жағымсыз факторлардың әсерін азайту 

немесе болдырмау үшін қолданатын құралдар.

14. Жәбірленушіге алғашқы көмек көрсету оңтайлы болып саналады -
жарақат алғаннан кейін бірнеше минут ішінде.

A) 30 минут
B) 40 минут
C) 45 минут
D) 50 минут
E) 55 минут
15. Қоршаған ортаны қорғау
A) адамның іс-әрекеті мен қоршаған орта арасындағы оңтайлы өзара 

әрекеттесуді сақтауға, шаруашылық қызметтің табиғатқа және адам 
денсаулығына зиянды әсерін болдырмауға, табиғи ресурстарды жаңартуға 
бағытталған шаралар жүйесі.

 
 



47

B) адамның іс-әрекеті мен қоршаған орта арасындағы оңтайлы өзара 
әрекеттесуді қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі.

C) адамның іс-әрекеті мен қоршаған орта арасындағы оңтайлы өзара 
әрекеттесуді сақтауға бағытталған іс-әрекеттер.

D) шаруашылық қызметтің табиғатқа және адамның денсаулығына 
зиянды әсерін болдырмауға, табиғи ресурстарды жаңартуға бағытталған
шаралар жүйесі.

E) адамдардың іс-әрекеті мен қоршаған ортаның өзара байланысына, 
шаруашылық қызметтің табиғатқа және адамның денсаулығына зиянды 
әсерін болдырмауға, табиғи ресурстарды жаңартуға бағытталған 
шаралар.

1.2 Тақырып Тығыздағыштар мен сусымалы материалдарды 
химиялық өндіруге арналған машиналар мен жабдықтарды пайдалану 
ережелері, жабдықтарға қызмет көрсету

Астрингент және сусымалы материалдар - атауы ұжымдық және 
стандартты классификация жоқ, үш үлкен классты бөлуге болады. Оларға 
мыналар жатады:

металл емес материалдар - қиыршық тас, құм, қиыршық тас, керамзит 
және басқалар;

байланыстыратын материалдар - цемент, әк, гипс, алебастр, саз;
құрылысты әрлеу жұмыстарына арналған құрғақ қоспалар.

Құрылыс материалдарының негізгі байланыстырушылары цемент, әк 
және гипс болып табылады.

Цемент белгілі бір пропорциялармен араласатын табиғи 
минералдардан - әктас пен саздан жасалады. Ингредиенттердің қатынасы 
цементтің қасиеттерін анықтайды. Цементтің негізін клинкер құрайды -
пісірілген және ұсақталған қоспасы

Портландцемент және оның сорттары құрылыста кеңінен 
қолданылады. Цемент өндірісінде қолданылатын шикізат екі негізгі 
компонент болып табылады: әктас немесе бор және саз. Цементті 
мергельден, карбонатты тау жыныстарынан да жасауға болады.

Әктасты әктастан жоғары температурада жағу арқылы алады. 
Алынған материал әк қайнаған су деп аталады, өйткені сумен әрекеттескен 
кезде ол көмірқышқыл газын белсенді түрде шығарады. Бұл процесті әк 
сөндіру деп атайды. Сылақ жұмыстарында қолданылатын қатты цемент 

Байланыстырушы материалдар дегеніміз минералды және органикалық 
шығу тегі бар заттар, олар бетон мен ерітінділер, гидрооқшаулағыш 
құрылғылар жасау үшін және құрылыс құрылымдарының жекелеген 
элементтерін гомогенизациялау үшін қолданылады.
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ерітінділерінде пластификациялаушы қоспалар ретінде лайм пастасы немесе 
әк алмастырғыштарға негізделген құрамдар қолданылады.

Құрылыс гипсі - ұсақ дисперсті ұнтақ, ақ немесе ақшыл сұр түсті, гипс 
тасынан ұнтақтау және күйдіру арқылы шығарылады.

Гипстің артықшылығы оның 4-тен 6 минутқа дейінгі жылдамдығы. 
Гипстің кемшіліктеріне оның беріктігі мен суға төзімділігі төмен.

Гипс пен әк өндірісіндегі негізгі шикізат гипс және әктас болып 
табылады. Карьерлерден алынатын шикізат, цемент өндірісіндегідей, 
ұнтақтау, қуыру және ұнтақтау сатыларынан өтеді.

Гипстің бір түрі болып табылатын алебастр ылғалдылығы 60% -дан 
жоғары емес ғимараттарда сылақ жұмыстарын жүргізу үшін, гипсокартон, 
гипсокартон және басқа да бұйым түрлерін өндіру үшін кеңінен 
қолданылады.

Құрғақ құрылыс қоспалары - бұл сумен сұйылтылған кезде әртүрлі 
мақсаттағы пластикалық ерітінділерге айналатын көп компонентті ұнтақтар. 
Олар минералды байланыстырғыштардың, басқарылатын дисперсиясы бар 
минералды толтырғыштардың, полимерлер мен түрлендірілген химиялық 
қоспалардың негізіндегі байланыстырғыштардың құрамы.

Тұтқыр материалдарды және сусымалы материалдарды химиялық 
өндіруге арналған жабдықтар, оның өндірістік мақсатына байланысты келесі 
сыныптарға бөлінеді: технологиялық, энергетикалық, көлік, жөндеу, көтеру
және көмекші. Әр сынып ішінде жабдық функционалдық мақсаты бойынша 
топтарға бөлінеді.

Технологиялық жабдықтар әртүрлі технологиялық өндірістік 
процестерді жүзеге асыруға арналған. Ондағы жүретін процестердің 
табиғаты бойынша технологиялық жабдықтар келесі кластарға бөлінеді: 
механикалық процестерге арналған жабдықтар; гидромеханикалық процестер 
үшін; жылу процестері үшін; масса алмасу процестері үшін; химиялық 
процестерге арналған жабдық.

Механикалық процестерге арналған жабдықтар, олардың 
функционалдық мақсатына сәйкес, экрандарға, жіктеуіштерге, ұсатқыштарға, 
диірмендерге, араластырғыштарға, дозаторларға және т.б.

Тұтқыр материалдарды және сусымалы материалдарды өндірудің 
технологиялық схемалары өте алуан түрлі. 1.7, 1.8 және 1.9 суреттерде 
сәйкесінше портландцемент өндірісі үшін шикізатты ұнтақтау цехының, 
қиыршық тастан қиыршық тас өндірісінің, қиыршық тас өндіруге арналған 
ұсату және сұрыптау цехының технологиялық схемаларының мысалдары 
көрсетілген. Бұл сызбалар осы салада қандай жабдықтар қолданылатынын 
анық көрсетеді.

Гидромеханикалық процестерге арналған жабдыққа тұндырғыштар, 
центрифугалар, сепараторлар, гидроциклондар, сүзгілер, электростатикалық 
тұндырғыштар, сұйық орталарды механикалық және циркуляциялық 
араластыруға арналған аппараттар және т.б.
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1 - қабылдау бункері; 2 - таспалы конвейер; 3 - ұсақтағыш;
4 - балға диірмені; 5 - лифт; 6 - диспенсер; 7 - шарлы диірмен;

8 - оттық; 9 - материалды қайтару шнегі; 10 - ауа өткізгіш бөлгіш; 11 -
шаңды тұндырудың бірінші кезеңі; 12 - дайын өнімге арналған бункер; 

13 - шаңды тұндырудың екінші сатысы жүйесі; 14 - желдеткіш

1.7-сурет - Гипсті оны ұнтақтаумен және күйдірумен бірге өндірудің 
технологиялық сызбасы

1 - қоректендіргішпен бункерді тиеу; 2 - шашыратқыш 
қондырғылармен инерциялық гүрілдеу; 3 - спираль классификаторы; 4 

- темір сепаратор; 5 - конустық инерциялық ұсатқыш; 6 - басқару 
панелі; 7 - таспалы конвейерлер жүйесі

1.8 сурет - Қиыршық тастан қиыршық тас өндірудің технологиялық 
сызбасы «Нұрлытас-2002» ЖШС-де (Қазақстан Республикасы)
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1 - тас; 2 - ұсақтағыш; 3, 5, 9 - конвейерлер; 4.7 - экрандар; 6 - конусты 
ұнтақтағыш; 8 - бункер; 10 - фракцияланған қиыршық тас қоймалары

1.9 сурет - Қиыршық тасты қабылдау үшін ұсату-елеу қондырғысының 
схемасы

Термиялық процестерге арналған жабдыққа рекуперативті, 
регенеративті және жанаспалы жылу алмастырғыштар, жылу құбырлары, 
жылу пештері, плазматрондар, сонымен қатар булану және кристалдану 
аппараттары жатады [11].

1.2.1 Тұтқыр материалдар мен сусымалы материалдарды химиялық 
өндіруге арналған жабдық

Материалдарды станоктарда ұнтақтау ұсақтау, бөлу, сындыру, қажалу 
және соққы беру арқылы, сондай-ақ осы әдістердің жиынтығы арқылы 
жүзеге асырылады. Ұнтақтау нәтижесінде алынған бөлшектердің мөлшері 
бойынша тегістеу машиналары ұсатқыштар мен диірмендерге 
(ұнтақтағыштарға) бөлінеді.

Химиялық өндірістерде әртүрлі материалдарды ұнтақтауға арналған 
әртүрлі конструкциялардағы көптеген машиналар қолданылады. Ең кең 
тарағандары - жақ, конус және балға ұсатқыштар, дезинтеграторлар, шар 
және өзек диірмендері.

Ұсату процесін жүргізу тәсілі ұсақталатын материалдың қасиеттеріне 
байланысты. Бұл қасиеттер сыртқы күштердің әсерінен материал бөліктері 
бөліктерге бөлінетін жабдықты таңдауды анықтайды. Мәселен, мысалы, 
бөлшектеу және сыну қарапайым ұсатумен салыстырғанда, материал 
бөлшектерін жоюға аз күш жұмсауды қажет етеді және машиналардың 
негізгі бөлшектері мен тораптарының жұмыс жағдайларын жеңілдетеді.
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Ірі және орташа ұсақтауға арналған машиналар. Бөлінген және 
ұсақтайтын ұнтақтағыштар, әсіресе, орташа және ұсақталған ұсақтауда 
тиімді болып шықты. Осы қағида бойынша жұмыс істейтін машиналарға жақ, 
конус және плиталық орамды ұнтақтағыштар жатады.

Жақ ұсақтағыштарда материалдық бұзылу екі жақтың кеңістігінде бір-
біріне жақындаған кезде пайда болады. Конусты ұнтақтағыштарда материал 
жылжымалы конус пен машинаның қозғалмайтын қаңқасы арасында 
ұсақталады. Роликті машиналарда бір-біріне қарай айналатын бір, екі немесе 
одан да көп роликтер болады, олардың арасында материалдың басып 
алынған бөліктері ұсақталады. Соққыға ұшырайтын машиналарда материал 
тез айналатын роторға отырғызылған балғалармен немесе соққылармен соғу 
нәтижесінде, сондай-ақ камераның қабырғаларына және басқа кесектерге 
кесектердің соққысы салдарынан жойылады.

Екі ұсақтағыш та, конусты ұнтақтағыш та өте қатал материалдарды 
өңдей алады және ірі және орташа, ал кейбір конустық ұсақтағыштар мен 
ұсақтауды орындай алады. Соққы ұсатқыштары төмен және орташа беріктігі 
бар материалдарды өңдеумен шектеледі. Домалақ ұсатқыштар ұсақ ұсақтауға 
арналған. Бұл жағдайда тегіс орамдар әлсіз (жұмсақ) және берік 
материалдарды ұнтақтай алады, ал тісті орамдармен тек жұмсақ болады.

Бұл машиналардың жұмыс бөлігі 20 ... 25 ° бұрышта орналасқан екі 
ұсақталған қырлы жақ тақтайшаларынан тұрады. Бір жағы қимылсыз. 
Материал жоғарыдан келеді және бекітілген және қозғалмалы щектер 
арасында мезгіл-мезгіл ұсақталу арқылы ұсатылады. Ұсақтайтын өнім 
щектер арасындағы төменгі шығыс ойығы арқылы еркін түседі. Жақ 
ұсақтағыштардың сызбалары 1.10 суретте көрсетілген.

Жақ ұсақтағыштарды келесі негізгі белгілері бойынша жіктеуге 
болады:

1) қозғалмалы щектің суспензия сипаты бойынша - жоғарғы (1.10, а, 
с және г сурет) және төменгі аспамен (1.10, б-сурет);

2) қозғалмалы щектің қозғалу сипаты бойынша - қарапайым (1.10-
сурет, а, б және г) және күрделі (1.10, в-сурет) қимылмен;

3) қозғалмалы щектің қозғалысын беретін механизмнің құрылымы 
бойынша, - топсаның рычагты механизмімен (1.10, а-сурет) және 
роликпен немесе эксцентрикалық механизммен (1.10-сурет, с және г).

4) Жылжымалы иектің жоғарғы аспалы осі бар ең көп таралған 
ұсақтағыштар, мұндай ұсатқыштардың құрылымы 1.11 суретте 
көрсетілген. Үлкен шойын төсекте 12 қозғалмалы щек 3 ілулі болатын 
бекітілген щек 1 және ось 4 бекітілген.

Иек ұсатқыштар үздіксіз жұмыс істейтін машиналар болып табылады 
және негізінен дөрекі ұсату үшін қолданылады.
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1.10 сурет - Жақ ұсақтағыштардың сызбалары

Екі жақта, егер жұмсақ немесе сынғыш материал ұсақталған болса, 
шойыннан алынатын алынбалы жақ тақтайшалары 2, ал қатты материал 
өңделген жағдайда хром немесе марганец болатымен жабдықталған. 
Жақтардың жұмыс беті ойықталған. Гофрлер сына тәрізді диедралды 
қабырғалар. Ұсатқыштың бүйір қабырғалары алынбалы плиталармен 
қорғалған. Бұл плиталар щектермен бірге сына тәрізді жұмыс бөлігін 
құрайды, оны ұсатқыштың аузы деп атайды.

1 - қозғалыссыз щек; 2 - алынбалы тақтайша; 3 - қозғалмалы щек; 4 -
ось;

5 - білік; 6 - эксцентрикалық; 7 - маховик; 8 - бұранда; 9 -
мойынтіректер;

10 - штанг; 11 - жылжымалы жүгірткі; 12 - кереует; 13 - көктем; 14 -
жүгірткі; 15 - тарту; 16 - аралық тақтайша.

Сурет 1.11 - Жақ ұсатқыш
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Ұсатқыштың 5 негізгі білігіне рамаға бекітілген мойынтіректерде 9 
айналатын эксцентрикалық 6 орнатылған. Эксцентрлік байланыстырушы 
штанганың 10 тік қозғалысын тудырады, ол қозғалмалы щекпен және сына 
тәрізді сырғытпамен 14 айналмалы аралық тақтайшалар арқылы 16 
байланыстырады және щекке 3 тербелмелі қозғалыс береді.

Түсіру ойығының енін өзгерту (ұсақтау өлшемі) қозғалмалы сына 
тәрізді сырғытпаны пайдалану арқылы жүзеге асырылады 11. бұрандамен 
қозғалады 8. Аралық тақтайшалардың қосылуы және жылжымалы щектің 
кері қозғалысы серіппемен жабдықталған өзекшенің 15 көмегімен 
қамтамасыз етіледі 13. щектің кері қозғалу кезеңінде қозғаушы қуатын толық 
пайдалану үшін үлкен немесе қатты бөлшектердің түсуінен туындаған электр 
қозғалтқышындағы ең жоғарғы жүктемелерді азайтады, ұсақтағыш білігіне 
екі массивті маховик 7 бекітілген.

Жетек әдетте белдік жетегі арқылы жүзеге асырылады, ал 
маховиктердің бірі ол үшін шкив ретінде қызмет етеді. Ұсақтағыштың 
жұмыс бөліктерін сынуға жол бермеу үшін оған металл кесектері кездейсоқ 
түсіп кетсе, аралық табақшалардың бірі екі бөліктен тұрады.

Жақ ұсақтағыштардың артықшылығы: дизайнның қарапайымдылығы 
мен сенімділігі, қолдану аясының кеңдігі, ықшамдығы және қызмет 
көрсетудің қарапайымдылығы. Кемшіліктері: материалға әсер етудің 
мерзімді сипаты (щектер бір-біріне жақындаған кезде ғана) және қозғалатын 
массаның толық емес тепе-теңдігі. Соңғы жағдай - ұнтақтағыштар жұмыс 
істейтін ғимараттың шуылының, соққысының және соққысының себебі. 
Сондықтан олар ауыр іргетастарға орнатылады [12].

Конусты ұнтақтағыштар тағайындалуы бойынша ірі, орташа және ұсақ 
ұсақтауға арналған машиналарға бөлінеді.

1.12-суретте көрсетілген өрескел ұсақтауға арналған конустық 
уатқыштарда және 1.7-суретте көрсетілген орташа және ұсақ ұсақтауға 
арналған материалдар сыртқы стационарлы конустық тостаған 1 (уатқыш 
жақтауының жоғарғы бөлігі) және осы ыдыстың ішінде орналасқан 
қозғалмалы ұсату конусы арқылы қалыптасқан сақиналық кеңістікте 
ұсатылады. 2 білікке орнатылған 3.

Дөрекі ұсатуға арналған ұсатқыштарда білік 3 жоғарғы траверстен 
ілінеді, ал орташа және ұсақ ұсақтауға арналған ұсақтағыштарда сфералық 
итергіш подшипник 9 болады, оларда ұсақтау конусы білікке 3 қатты 
бекітілген (осындай біліктің суспензиясы бар ұнтақтағыштарды кейде 
консольдық уатқыштар деп атайды).
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1 - кереуеттің жоғарғы бөлігі (бекітілген конустық тостаған); 2 -
ұсақтайтын конус; 3 - білік; 4 - эксцентрикалық шыны; 5 - кереуеттің төменгі 

бөлігі; 6 - конустық беріліс; 7 - жетек білігі; 8 - шкив.

Сурет 1.12 - Үлкенге арналған конустық ұсатқыштың сызбасы
білікті ұсақтау

1 - конустық тостаған; 2 - ұсақтайтын конус; 3 - білік;
4 - эксцентрикалық шыны; 5 - конустық беріліс; 6 - шкив;
7 - жетек білігі; 8 - төсек; 9 - тірек мойынтірегі.

Сурет 1.13 - Орташа ұсақтауға арналған конустық ұсатқыштың 
сызбасы

Барлық конустық ұсатқыштардың жұмыс істеу принципі бірдей. 
Ілінген білігі бар дөрекі ұсатқыштың жұмысын қарастырайық (1.13-сурет). 
Ұсақтайтын конус 2 білікке қатты бекітілген, ол 0 нүктесінде ілулі, ал оның 
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төменгі ұшымен эксцентрлік шыныаяққа еркін енеді 4. Білік саңылауының 
осі шыныаяқтың айналу осімен сәйкес келмейді. Эксцентрик кубогы электр 
қозғалтқышынан беріліс механизмі арқылы айналады. Шыны айналған кезде, 
біліктің 3 осі 0 нүктесінде шыңы бар конустық бетті сипаттайды, содан кейін 
ұсақтайтын конус 2 дөңгелек тербелістерді орындайды, конустық ыдыстың 
қабырғаларына бірінен соң бірі жақындайды және олардан алшақтайды.

Ұнтақтағыш конустың ыдысқа 1 жақындауы олардың арасындағы 
кеңістікке енетін материал бөліктерін ұсақтаумен, ал кетіру ұсақтағыштың 
астына түсіп жатқан ұсақталған өнімді түсірумен қатар жүреді. Конусты 
ұнтақтағыштардың негізгі ұсату әрекеті ұсақтау болып табылады, бірақ иілу 
кезінде кесектердің сынуы да бар, ол кесекті тостағанның ойыс беті мен 
конустың дөңес беті арасында қысқанда пайда болады.

Бос жүріс кезінде ұсақтайтын конусы бар білік өз осінің айналасында 
айналмайды, бірақ эксцентрлік біліктің айналасында айналады, шыңы 8 ... 12 
° бұрышпен конустық бетті сипаттайды. Ұсақтау кезінде білік пен конус 
материалға үйкеліске байланысты эксцентриктің айналуына қарама-қарсы 
бағытта төмен жылдамдықпен айналады. Бұл жағдайда ұсақтайтын конус 
материалды үздіксіз айналдырады, бұл конус пен тостаған арасындағы 
кеңістікті толтырады. Дөрекі ұсату машиналары үшін тостағанның қиылған 
конусы үлкен негізге жоғары қарайды, ал ұсақ және орта ұсатуға арналған 
машиналар төмен қарайды. Барлық ұнтақтағыштардың ұсақтау конустары 
төмен қарай үлкен табанға қарайды, бірақ өрескел ұсақтауға арналған 
конустар тік, ал орташа және ұсақ ұсақтауға арналған ұсақтағыштар таяз, бұл 
олардың өнімділігін арттыруға көмектеседі.

Орташа және ұсақ ұсақтауға арналған ұсақтағыштар разрядты 
саңылаумен жұмыс істеуі керек. Бұған таяз ұсақтау конустарын қолдану 
арқылы қол жеткізіледі.

Орташа және ұсақ ұсақтау үшін ұсақтау камерасының құрылымымен 
ерекшеленетін конустық ұнтақтағыштардың стандартты өлшемдерінің көп 
мөлшері дайындалады. Оның конфигурациясына және қоректендіруді ашу 
және шығару ұясының мөлшеріне байланысты ұсақтағыштар орташа (КСД) 
және ұсақ (КМД) ұсақтауға бөлінеді. Орташа және ұсақ ұсақтауға арналған 
ұнтақтағыштар маркасында ұсатқыш конустың табанының диаметрі 
миллиметрмен көрсетілген. Мысалы, KSD-1750 және KMD-1750 
ұнтақтағыштарының ұсақтау конусының диаметрі 1750 мм, бірақ тиеу 
саңылауының әр түрлі ені сәйкесінше - 100 және 250 мм.

Конусты ұнтақтағыштардың артықшылықтарына мыналар жатады: 
материалдың үздіксіз әсер етуі және бір уақытта ұсату және майыстыру 
арқылы бұзылуына байланысты жоғары өнімділік; тыныш, теңдестірілген 
жұмыс (маховиктің қажеті жоқ); ұнтақтаудың жоғары дәрежесі. Конусты 
ұнтақтағыштардың жақ ұсатқыштарымен салыстырғанда кемшіліктерінің 
ішінен мынаны атап өтуге болады: күрделі және қымбат дизайн, биіктігі 
(әсіресе тік конуспен), техникалық қызмет көрсетудің күрделілігі [12].
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Домалақ ұсатқыштар бір, екі, үш және төрт орама түрінде болады. 
Ұсатқыш орамдары тегіс, ойықты, қырлы немесе тісті болуы мүмкін (1.14-
сурет).

Роликті ұнтақтағыштар жоғары және орташа беріктігі бар 
материалдарды орташа және ұсақ ұсақтауға, сондай-ақ пластмасса мен 
сынғыш материалдарды ұсақтауға арналған. Бұл машиналарда ұнтақтау 
процесі параллель және қарсы айналмалы орамдар арасындағы конустық 
кеңістікке материал бөліктерін тарту кезінде үздіксіз жүзеге асырылады.

Бекітілген иегі бар айналмалы орамалы ұнтақтағыштарда орама әдетте 
ойықсыз болады. Тегіс және ойықты орамдары бар машиналарда материалды 
ұсақтау ұсақтау және аз дәрежеде қажалу жолымен жүзеге асырылады; 
бөлуге және ішінара ұсақтауға байланысты тісті орамдары бар машиналарда. 
Екі тегіс орамы бар ұсатқыштың жұмыс схемасы 1.15 суретте көрсетілген. 
Орамдардың бірі рамкаға мықтап бекітілген мойынтіректерде 5 айналады. 
Екінші орам раманың бойымен сырғып жылжымалы мойынтіректерде 7 
айналады.

а - жұмыс процесі, тегіс орамдар; б - гофрленген орама; в - тісті 
орама

Сурет 1.14 - Роликті ұнтақтағыштардың схемасы

Домалақ ұсатқыштар - үздіксіз жұмыс істейтін машиналар, ең алдымен, 
материалды екі айналмалы орамның арасында немесе айналмалы орам мен 
қозғалмайтын жақ арасында ұсату және бөлу арқылы жұмыс істейді.
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1, 3 - орама; 2 - жүктеу шұңқыры; 4 - төсек; 5, 7 - мойынтіректер; 
6 - тығыздағыш; 8 - көктем.

1.15 сурет - Екі орамалы ұсатқыштың жұмыс сызбасы

Серіппе 8 қозғалмалы мойынтіректерге және, демек, оларда айналатын 
орамға қысым жасайды, оның қысымы сығымдалған гайкалармен реттеледі. 
Саңылаулардың енін және шығарылатын материалдың мөлшерін анықтайтын 
орамдардың максималды конвергенциясы болат аралықтары арқылы 
реттеледі 6. Жылжымалы орамның серіппелі қысқышы ұсақтағышты металл 
заттар немесе өте үлкен кесектер соғылған кезде сынудан сақтайды.

Орамдарды айналу кезінде тісті және белдік жетектермен жүргізуге 
болады, бірақ редукторлар құрамындағы орамдардың бірінің 
мойынтіректерінің қозғалуына байланысты тістерде шу мен шу өте көп. 
Сондықтан бірқатар конструкциялардағы орамдық ұсатқыштарда немесе 
әрбір орама тәуелсіз белдік жетегі арқылы айналдырылады немесе олар бір-
бірімен созылу біліктері бар белдік жетегін қолданып қосылады. Төмен 
жылдамдықты уатқыштарда орамдардың перифериялық жылдамдығы 1-ден 
2м / с-қа дейін, ал жоғары жылдамдықты уатқыштарда 3-тен 5м / с-қа дейін. 
Әдетте ұнтақтайтын орамдар үй-жайларда шаңның таралуына жол бермейтін 
қақпақпен жабылады. Ұнтақталған материал қоректендіргіш арқылы 
қабылдау бункері арқылы ұсатқыштың жұмыс кеңістігіне беріледі. Бұл 
жағдайда жүктеме орамдардың ұзындығы бойынша біркелкі бөлінуі керек.

Роликті ұнтақтағыштарда сынғыш және орташа қатты материалдарды 
ұсақтау дәрежесі i = 10 ... 15 жетеді, ал ұсақтайтын бұйымның бөліктерінің 
мөлшері 10-нан 5 мм-ге дейін (2 ... 3 мм-ге дейін). Қатты материалдар үшін 
ұсақтау дәрежесі әлдеқайда төмен (i = 3 ... 4).

Роллды ұнтақтағыштар әктас, бор, шамотты және қаттылығы орташа 
басқа материалдарды ұсақтауға кең қолданылады.

Домалақ ұсатқыштар диаметрі D және орамдардың L ұзындығымен 
сипатталады, ал L / D = 0,4 ... 1,0. Сығымдау күші 350 МПа дейінгі 
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материалдарды орташа және жұқа, құрғақ және ылғалды ұсақтауға арналған 
тегіс орамдары бар екі орамды DG ұнтақтағыштарын шығарыңыз; 
сығымдаудың ең жоғарғы беріктігі 250 МПа дейінгі материалдарды ұсатуға 
арналған гофрленген орамдары бар екі қабатты оралымды DR; тегіс және 
ойықты орамдары бар екі орамды DGR ұсатқыштары; жіңішке ұсақтауға 
арналған тегіс орамдары бар төрт орамды D4G ұсатқыштар.

Роликті ұнтақтағыштардың артықшылығы: жұмысының 
қарапайымдылығы, ықшамдылығы және сенімділігі, олар жабысуға бейім 
немесе жабысқақ қосындылары бар материалдарды өңдеуге қолайлы. 
Ұсатқыштардың жұмысы кезінде орамалардың бетіне жабысатын материал 
тазалағыш қырғыштармен кесіледі.

Кемшіліктері: жоғары қаттылықтағы материалдарды ұсатуға арналған 
роликті ұнтақтағыштардың жарамдылығы төмен; ұсақталған материалдың 
тегіс сығылған плитка түріндегі шығысы, берік және абразивті 
материалдарды ұсату кезінде орамдардың жұмыс беттерінің қарқынды және 
біркелкі тозуы; 2) салыстырмалы түрде төмен үлестік өнімділік [11, 12].

Ұнтақталған материал станокқа жоғарыдан кіреді және жоғары 
жылдамдықпен айналатын ротордан айналмалы түрде ілінген балғалардың 
соққыларымен ұсақталады. Бұл машиналарда материалды ұсақтау шектеулі 
немесе еркін әсер ету арқылы жүзеге асырылады. Бөлшектер тақталарға 
соғылған кезде қосымша ұсақтау пайда болады. Ұнтақталған өнім үгіткіштің 
астына торлы торлар арасындағы саңылаулар арқылы шығарылады.

Құрылымдық ерекшеліктері бойынша балғаларды уатқыштарды бір 
және екі роторлы деп бөлуге болады - еркін ілулі және қатты бекітілген 
балғалары бар, торы бар және торсыз, қайтымды және ротордың айналуы бір 
бағытта, қозғалмайтын және қозғалмалы плиталармен.

Балға ұсатқыштар нәзік материалдарды дөрекі, орташа және ұсақтауға 
арналған. Мұндай ұнтақтағыштардың үлестік өнімділігі жоғары (ұсақталған 
материалдың салмақ бірлігіне). Олардағы ұсату үшін меншікті энергия 
шығыны жақ пен конустық ұнтақтағыштарға қарағанда төмен. Қатты 
материалдармен жұмыс жасағанда балғалар мен табақтардың шамадан тыс 
тозуы байқалады.

1.16 суретте көрсетілген бір роторлы балғамен уатқыш 1 плиталармен 
қапталған корпус 2-ден және оған ілінген балғалары бар ротор 4-тен тұрады 
3. Корпустың төменгі бөлігінде жартылай дөңгелек тор бар 5. Торлар сына 
тәрізді және әдетте марганец болатынан жасалған. Балғалар тозуға төзімді 
болаттан жасалған.

Балғамен уатқыш - машина, оның негізгі жұмыс элементтері балғалары 
бар ротор және статор корпусы.
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1 - тәрелке; 2 - іс; 3 - балға; 4 - ротор; 5 - үккіш.

Сурет 1.16 - Балға ұсатқыш

Ұнтақталатын материалдың қасиеттері мен өнімнің қажетті мөлшеріне 
байланысты әр түрлі пішіндегі және салмақтағы балғалар қолданылады. Бір 
жағынан тозғаннан кейін балға аударылады. Екі жағына таққан кезде оны 
ауыстырады.

Ірі және орташа ұсақтауға арналған балғамен уатқыштарда материал 
негізінен балғамен ұрылады. Материалды ұсақтау, бөлу, қырқу және торда 
сүрту үшін маңызды болып табылады. Нәтижесінде ұсақ ұсақтауда 
қаттылығы төмен материалдардың (әк, охра, фосфориттер және т.б.) жоғары 
жылдамдығымен айналатын жеңіл сүйір балғалар қолданылады, торсыз 
ұсатқыштар, сондай-ақ жер асты өнімі бөлінетін ауа сепараторына қосылған 
балға диірмендері қолданылады. содан кейін диірменге оралады.

Балға ұсатқыштар ротордың диаметрімен (D) және ұзындығымен (L) 
сипатталады. Бұл өлшемдер ұсатқыш маркасында келтірілген. Мысалы, М-6-
4 ұсатқыштың диаметрі 600 мм, ұзындығы 400 мм роторы бар.

Балғамен уатқыштардың артықшылығы - олардың жинақылығы, 
машинаның көлем бірлігіне шаққандағы жоғары өнімділігі, 
конструкциясының қарапайымдылығы, жұмысының сенімділігі және 
машинаның бос жүрісі үшін аз энергия шығыны.

Осы типтегі ұнтақтағыштардың негізгі кемшіліктері - ұнтақтау 
өнімдерінде көп мөлшерде шаңның болуы және орташа қаттылықтағы 
материалдарды ұсату кезінде соққы денелерінің салыстырмалы түрде тез 
тозуы немесе жұмсақ материалдарда қатты бөлшектердің болуы [12].

Жіңішке ұнтақтауға арналған машиналар. Материалдарды ұсақ 
тегістеу (ұнтақтау) қажалу, соққы, әсер ету және абразивтік күштердің бір 
уақытта әсер етуі, ультрадыбыстық және басқа әдістердің көмегімен жүзеге 
асырылады.

Жіңішке ұнтақтауға арналған станоктардың түрлері мен құрылымдары 
өте алуан түрлі: соққы-центрифугалық диірмендер; барабан диірмендері; 
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жүгірушілер; роликті диірмендер; дірілдейтін диірмендер; реактивті 
диірмендер; коллоидты диірмендер.

Барабан диірмендері - соққы-абразивті машиналар, сонымен қатар олар 
тегістеу денелерінің қозғалысын қоздырады: айналмалы барабаны бар 
диірмендер, діріл және центрифугалау. Бұл машиналар класы тау-кен 
химиялық шикізаттарын, кендерді, әктастарды, клинкерді және басқа 
материалдарды дөрекі, орташа, ұсақ және жұқа ұнтақтауға қолданылады.

Мұндай диірмендер жоғары тонналық өндірістерде материалдарды ұсақ 
ұнтақтауға арналған барлық белгілі станоктардың ең кең тарағаны болып 
табылады. 1.17 суретте құрылғының сызбасы және барабан (шар) диірменінің 
жұмыс істеу принципі көрсетілген. Барабан диірмендері 2 және 4 ұштық 
қақпақтармен жабылған қуыс барабанды 3 білдіреді, оған 1 және 5 қуыс 
түйреуіштер бекітілген, штырьлар мойынтіректерге тіреледі, ал барабан 
горизонталь осьтің айналасында баяу айналады. Барабан ішінара тегістеу 
денелерімен - шарлармен, цилиндрлермен, сондай-ақ ұнтақталатын 
материалмен толтырылады.
Бұл диірмендердегі материал соққы, ұсақтау және қажалу арқылы 
ұсақталады және бірнеше тегістеу орталарына ұшырауы мүмкін, бұл жоғары 
дәрежеде ұнтақтауға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Құрғақ ұнтақтаумен 
барабан диірмендері ірі бастапқы дәндерді ұсақтауға, ылғалды ұнтақтаумен -
жіңішке және ультра майда ұнтақтауға жарамды. Қарастырылып отырған 
диірмендер мерзімді және үздіксіз жұмыс істейді.

1, 5 - қуыс түйреуіштер; 2, 4 - қақпақтар; 3 - барабан

Сурет 1.17 - Құрылғының сызбасы және жұмыс принципі барабан 
(шар) диірмені

Барабанның пішініне байланысты цилиндрлік және цилиндрлік-
конустық диірмендер ажыратылады.
Домалақ ұсатқыштар D диаметрімен және орамдардың L ұзындығымен 

сипатталады (астары алынып тасталынады), ал L / D = 0,4 ... 1,0. Цилиндр 
диірмендері өз кезегінде үш түрге бөлінеді - қысқа, ұзын және құбырлы. 
Қысқа диірмендерде ұзындығы диаметрден (L ≤ D) аз немесе жақын, ұзын 
диірмендерде ол 2 ... 3 диаметрге жетеді: L = (2 ... 3) D, ал құбыр 
диірмендерінде барабанның ұзындығы диаметрден кем дегенде үш есе үлкен 
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(L>) 3D). Құбырлы диірмендер цемент өндірісінде қолданылады. Роликті 
диірмен түрлері 1.18 суретте көрсетілген.

Сурет 1.18 - Барабан диірмендерінің түрлері

Допты диірмендер, стерженьді диірмендер, малтатас диірмендер және 
авто тегістеу диірмендері тегістеу денелерінің түріне және формасына 
байланысты ажыратылады.

Орталық разряды бар шарлы диірмендердің қысқа барабаны бар, оның 
жартысына жуығы 25 ... 175 мм мм диаметрі бар болат шарлармен 
толтырылған. Барабанның ішкі жағы тегістеу шарларының жоғарырақ 
көтерілуі үшін баспалдақпен немесе толқынды бетімен плиталармен 
қапталған.

Ұнтақтау ылғалды және құрғақ түрде де жүзеге асырылады, ал бірінші 
жағдайда суспензия қуыс тіреуіш арқылы еркін ағызылады, ал екінші 
жағдайда ұсақталған материал ауырлық күші арқылы журнал арқылы 
шығарылады немесе желдеткішпен сорылады.

Түтік диірмендерінде материалдың толық ұнтақталуы ұзақ барабанда 
ұзақ болу уақытының арқасында жүзеге асырылады. Бұл жіктеуіштің 
қажеттілігін жояды, бірақ ұнтақтауға арналған энергия шығынын арттырады.

Түтік диірмендері бір камералы және көп камералы болып бөлінеді, олар 
сәйкесінше 1.19 және 1.20 суреттерінде көрсетілген.

Бұл диірмендердегі материалдардың қозғалысы оның кіру және шығу 
деңгейлеріндегі материал деңгейлерінің айырмашылығының әсерінен, 
сондай-ақ барабанның айналуынан болады. Түтік диірмендерін қалқалар 
бойынша бірнеше камераларға бөлу үздіксіз ұнтақтау әдісімен бастапқы 
өнімнің соңғы өнімге аз сырғанауын алу мақсатында жүзеге асырылады. 
Диірменнің дұрыс жұмыс істеуі және ұнтақтау сапасы көбінесе тегістеу 
орталарының қозғалу сипатына байланысты. Денелердің қозғалысының 
сипаты негізінен айналымдар санына және барабанды тегістеу денелерімен 
толтыру дәрежесіне байланысты.
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1 - қуыс түйреуіш (шығыс); 2 - мойынтіректер; 3 - барабан; 4 -
жүргізуші жұп; 5 - люк; 6 - жемдік труннион; 7 - тегістеу құралдары

Сурет 1.19 - Бір камералы диірмен

1 - тірек; 2 - жемдік труннион; 3 - барабан; 4 - люк; 5, 6 - диафрагмалар;
7 - шығыс штыры; 8 - тегістеу корпустары; 9 - жүргізуші жұп

Сурет 1.20 - Көп камералы диірмен

Орамалы ұнтақтағыштардың негізгі кемшіліктері: мықты және 
абразивті материалдарды ұсату кезінде орамдардың жұмыс беттерінің 
қарқынды және біркелкі тозуы; салыстырмалы төмен өнімділік.

Роликті ұнтақтағыштарды кеңінен қолдану олардың жабысуға бейім 
немесе жабысқақ қосындылары бар материалдарды өңдеуге ең қолайлы 
екендігімен байланысты. Ұсатқыштардың жұмысы кезінде орамалардың 
бетіне жабысатын материал тазалағыш қырғыштармен кесіледі.

Дірілдейтін диірмендер. Инерциялық вибра диірменінің негізгі 
құрылымы 1.21 суретте көрсетілген. Диірмен корпусы 4, серіппелерге 5 
тіреліп, болат шарлар немесе цилиндрлер түрінде тегістеу денелерімен 75-
80% дейін толтырылады (мысалы, мойынтіректерден қатайтылған 
қабылданбаған шарлар немесе роликтер) өлшемі 8-15 мм немесе фарфор 
шарлары диаметрі 12-15 мм. Корпустың осі бойымен жүретін құбырда электр 
двигателімен қозғалатын тепе-теңдіктері жоқ білік 3 айналады. Диірменнің 
түріне және мақсатына байланысты 1000, 1450 немесе 3000 айн / мин 
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жылдамдықпен электр қозғалтқышы орнатылады. Электр қозғалтқышы 
білікке 3 серпімді муфта 2 арқылы қосылады.

Білік айналған кезде диірмен корпусы оның құрамымен бірге эллипс 
тәрізді (дөңгелек жақындаған) траектория бойымен тербеліс қозғалысымен 
орнатылады, амплитудасы 2 ... 3 мм минутына 1000-нан 3000 дірілге дейін. 
Дене дірілдеген кезде ұнтақтау денелері күрделі қозғалыстар жасайды, 
оларда материал негізінен қажалу арқылы ұсақталады. Фрезерлейтін денелер 
бір-біріне соққы беріп қана қоймайды, сонымен бірге олар материалмен бірге 
денеде оның осіне қатысты айналады және неғұрлым қарқынды болса, дене 
қабырғасы мен тегістеу денелері арасындағы үйкеліс коэффициенті 
соғұрлым көп болады.

1 - электр қозғалтқышы; 2 - серпімді муфта; 3 - теңгерімсіз білік; 4 - іс; 
5 - көктем.

Сурет 1.21 - Діріл диірменінің диаграммасы

Тегістеу корпустарының кішігірім мөлшері және диірмен корпусының 
жоғары дірілдеу жиілігі материалды қажалу жолымен ұнтақтаудың жоғары 
қарқындылығына әкеледі. Бұл факторлар тегістеу орталарының тез тозуына 
әкеледі.

Периодты және үздіксіз әрекеттің дірілдейтін тегістегіштері бар. 
Ұнтақтау процесінің үздіксіздігіне ауа ағыны мен ұнтақтау аймағына 
шикізатты үздіксіз жеткізу арқылы ұсатқыш корпусынан мақсатты 
фракцияны алу арқылы қол жеткізіледі.

Дірілдейтін диірмендер болаттан жасалған резеңкеленген 
қаптамалармен жасалады. Олар құрғақ және дымқыл ұнтақтауға 
қолданылады.

Діріл диірмендерінде бастапқы дән диаметрі 1 ... 2 мм-ден аспайтын 
материалдарды соңғы диаметрі 60 мкм-ге дейін ұсақтаған жөн. Ультра 
тегістеу кезінде бұл диірмендердің тиімділігі меншікті қуат шығыны едәуір 
аз болатын шарлы диірмендердің тиімділігіне қарағанда 5 ... 30 есе жоғары.

Дірілді ұнтақтауда ұнтақтауға жұмсалатын энергияның едәуір бөлігі 
жылуға айналады. Нәтижесінде диірмен ішіндегі температура айтарлықтай 
көтерілуі мүмкін, бұл бірқатар материалдарды ұнтақтау кезінде қолайсыз. 
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Сондықтан диірмендердің дірілдеткіштері күрте арқылы айналатын сумен 
үздіксіз салқындатылады.

Вибрациялық диірмендер салыстырмалы түрде жиі күрделі жөндеуді 
қажет етеді. Дірілдейтін диірмендердің жұмысы, әсіресе, сағыз тәрізді емес 
корпус, қатты шуылмен бірге жүреді, сондықтан оларды оқшауланған үй-
жайға орнату керек.

Сусымалы материалдарды жіктеуге арналған машиналар.
Қазіргі уақытта экрандардың негізінен үш түрі қолданылады: барабан, 

тегіс шайқау, инерциялық (діріл).

Дүрсіл тұрақты және жылжымалы экрандарға да жіктеледі.
Стационарлық экрандарда материал ауырлық күшінің әсерінен 

скрининг беті бойымен қозғалады. Материалдың бағытталған қозғалысын 
қамтамасыз ету үшін экран көлденеңге бұрышпен, материалдың елекке 
қарсы үйкеліс бұрышынан сәл асып орнатылады.

Стационарлық экрандарда бөлу процесінің қарқындылығы төмен және 
олар негізінен кесек материалдарды алдын-ала (ұсақтауға дейін) сұрыптауға 
қолданылады.

Дүрсілдің жұмыс жасайтын элементтері - тегістелетін және революция 
денелерінің (барабанның) пішініне ие болатын скринингтік беттер. 
Скринингтік элементтер саңылаулар өлшемдерінің үйлесімділігін 
қамтамасыз етуі керек, саңылаулар аумағының бүкіл экран аймағына ең 
үлкен қатынасы болуы керек және коррозияға және тозуға төзімді болуы 
керек.

Өнеркәсіпте белгілі мөлшердегі саңылаулары бар електер 
қолданылады: төртбұрышты саңылаулардың жағы 5 ... 150 мм, ал дөңгелек 
саңылаулардың диаметрі 7 ... 95 мм. Әдетте үлкен саңылаулар үшін торлар 
орнатылады, ал кішігірімдер үшін - торлар.

Тік бұрышты саңылаулары бар сым экрандарының саңылауларының 
салыстырмалы ауданы үлкен (70 ... 80% дейін) төртбұрышқа қарағанда 
(шамамен 60%). Сонымен қатар, олар жоғары өнімділікпен және ылғалды 
материалдарды сұрыптау кезінде аз жабысқақтықпен ерекшеленеді. Алайда 
сымның електерінде скринингтің дәлдігі төмен.

Тербелмелі дүрсілде (1.22, а-сурет) електері бар қорап шыбықтарға 
ілініп, оған иінді механизм арқылы берілетін жиілігі 2 ... 7s-1 тербелмелі 
қозғалыстар орындайды. Бұл дүрсіл сынғыш, өте шаңды материалдарды 
бөлуге арналған.

Жоғары өнімділіктің арқасында инерциялық және эксцентрлік болып 
бөлінетін ең көп таралған дірілдеу экрандары.

Эксцентрлік дүрсілде (сурет 1.22, б) електері бар қорап тік жазықтықта 
айналмалы діріл жасайды. Бұл жағдайда електер біліктің бүкіл айналымы 

Дүрсіл - сусымалы материалдарды кесектердің немесе бөлшектердің 
(фракциялардың) көлеміне қарай бөлуге арналған бір немесе бірнеше 
дірілдейтін экрандар (електер).
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кезінде өздеріне параллельді болып қалады. Негізгі мойынтіректерді 
центрден тепкіш инерция күшінен түсіру үшін білікке теңгерімсіздіктер 
орнатылады. Бұл дүрсіл кесек материалдарды сұрыптауға арналған. Олардың 
орнын қарапайым инерциялық экрандар басады.

Дөңгелек дірілі бар инерциялық дүрсілде (1.23, г-сурет) електері бар 
қорап іргетасқа орнатылады немесе серіппелі амортизаторлар көмегімен ілулі 
болады. Теңгерімсіздіктердің айналуынан пайда болатын центрден тепкіш 
инерция күштері қораптың айналмаға жақын тербелісін тудырады.

а - тербелу; b - эксцентрикалық; в - бағытталған тербелістермен 
инерциялық көлденең; g - діріл инерциясы

Сурет 1.22 - Экрандардың схемалары

Бағытты тербелісі бар инерциялық көлденең экрандар күрделі 
дизайнымен ерекшеленеді (1.23-сурет, в). Олардың басты кемшілігі -
синхрондаудың күрделілігі. Алайда биіктігі төмен болғандықтан, олар 
жылжымалы ұсату және елеу қондырғыларында, сондай-ақ биіктігі шектеулі 
өндіріс орындарында қолданылады.

1.24-суретте дөңгелек тербелістермен инерциялық вибрациялық 
экранның құрылымы көрсетілген. Экранның екі ярустары орнатылған 
экранның 1-қорабы тербелмелі қозғалыста білік 9 арқылы орнатылады, оның 
ұштарында реттелетін салмақтары 11-мен теңгерімсіздіктер 10 
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орнатылады.Жәшік тіректерге 3 өзекшелеріндегі амортизаторлар 4 арқылы 
ілінеді. 7 тиейтін штуцерден өтетін материал шаңға қақпақпен жабылған 
електерге түседі. Дірілдеу механизмі V-белдіктің беріліс қорабымен 5 бөлек 
орнатылған қозғалтқыштан қозғалады. 6. Белдіктердің тозуын азайту және 
дірілдің қозғалтқыш білігіне өтуін болдырмау үшін діріл білігіндегі шкив 
діріл амплитудасына тең эксцентриситетпен орнатылады. гүрілдеу [11].

1 - қорап; 2 - қаптама; 3 - тарту; 4 - амортизаторлар; 5 - белдікті беру; 6 -
электр қозғалтқышы; 7 - тиеу науасы; 8 - елеуіш; 9 - білік;

10 - теңгерімсіздік; 11 - жүк

1.24 сурет - Инерциялық дірілдейтін экран

Материалдарды ауа классификациясына арналған жабдық. 
Бөлшектерінің өлшемі бір миллиметрден аз материалдарды жіктеу 
экрандарда жүргізуге келмейді, өйткені олардың нақты өнімділігі өте төмен. 
Мұндай ұсақ түйіршікті құрғақ материалдарды белгілі бір жағдайларда 
ауырлық күші немесе центрифугалау күштерінің әсерінен ауа ағынынан 
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үлкенірек бөлшектер түсіп, ұсақ бөлшектер ауа ағынымен тұндырғыш 
қондырғыларға ауысатын ауа классификаторларында бөлу ұтымды. Ауа 
ағынының жылдамдығы мен траекториясын реттей отырып, сіз бөлінген 
бөлшектердің мөлшерін өзгерте аласыз.

Тікелей және циркуляциялық сепараторлар ең алдымен химия 
өнеркәсібінде қолданылады.

1.25 суретте көрсетілген желілік сепаратор - бұл статикалық аппарат, 
онда материал тек сығылған ауа энергиясымен бөлінеді.

Бастапқы материал сығылған ауамен бірге салалық құбыр 1 арқылы 
сепаратордың корпусына 2 енеді. Қоспа қозғалатын арнаның кеңеюіне 
байланысты ағын жылдамдығы төмендейді және ауырлық күші әсерінен 
қоспадан ірі бөлшектер түсіп кетеді. Кішкене бөлшектері бар ауа ағыны 
бағыттаушы қалақшалар арқылы 4 ішкі корпусқа өтеді. 3. Корпуста ағын 
айналады, ал центрден тепкіш күштердің әсерінен ұсақ бөлшектер одан 
шығады. Үлкен бөлшектер сепаратордан салалық құбыр 7 арқылы, ұсақ 
бөлшектер құбыр арқылы 6 шығарылады, ал пайдаланылған ауа құбыр 
арқылы 5 шаңды тазарту құрылғыларына бағытталады.

Бөлу шекарасы ауа ағынының дроссельімен және бағыттаушы 
қалақшалардың орнатылу бұрышын 4 өзгерту арқылы реттеледі.

Желілік сепараторлардың жетіспеушілігі сығылған ауаны көп тұтыну 
болып табылады және оларды материалды тасымалдау үшін сығылған ауа 
қолданылатын қондырғыларда қолданған жөн.

Өздерінің ауа ағыны генераторлары бар циркуляциялық сепараторлар 
неғұрлым ықшам және үнемді. 1.26-суретте жайылатын дискісі және 
желдеткіші бар осындай сепаратордың сызбасы көрсетілген.
Бастапқы материал 1 құбыр арқылы айналмалы білікке 2 орнатылған дискке 
5 ағады. Ортадан тепкіш күштердің әсерінен материал дискінің шетіне қарай 
жылжиды және одан шығады.

Пневматикалық (ауа) классификациясының мәні - ауа ағынындағы ірі 
және ұсақ бөлшектердің әр түрлі қозғалыс жылдамдығына байланысты 
сусымалы материалдың бөлінуі.

Сепаратор - өнімді әртүрлі сипаттамалары бар фракцияларға бөлетін 
аппарат.
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1 - салалық құбыр; 2 - іс; 3 - ішкі жағдай;
4 - бағыттаушы жүздер; 5 - құбыр; 6 - құбыр; 7 - салалық құбыр

1.25 сурет - Сызық ішіндегі сепаратордың сызбасы

Ауырлық күшінің әсерінен ірі бөлшектер воронкаға түсіп, 
сепаратордан саптама арқылы шығарылатын ірі фракцияны түзеді. 9 
желдеткіш пен дөңгелегі 4, дискімен бірге 5 айналады, ішкі корпустың 6 
төменгі аймағынан ауа сорады, ол материал арқылы өтеді. , дискіден 
лақтырылған, орташа және ұсақ бөлшектерді ұстап, айналатын дөңгелектің 
аймағына шығарады 4. Мұнда центрифугалау күштерінің әсерінен орта 
бөлшектер корпустың 6 қабырғаларына лақтырылып, үлкен бөлшектер 
орналасқан төмен қарай ағады.

Кішкентай бөлшектер ауамен бірге желдеткіш 3 арқылы ауа 8 
спиральмен төмен қарай қозғалатын сыртқы 8 және ішкі корпустардың 
қабырғалары арасындағы кеңістікке бағытталады. Бұл аймақтағы ағынның 
перифериялық жылдамдығы ең жоғары, нәтижесінде ұсақ бөлшектер 
центрифугалық күшпен сыртқы қаптаманың қабырғаларына лақтырылып, 
жылдамдығын жоғалтады және құбырмен ағып кетеді 10. Ауа қайтадан 
желдеткіштер арқылы 7 ішкі қаптамаға ағып кетеді. Бөлшектердің бөліну 
шекарасы жұмыс дөңгелегі 4 қалақшаларының орналасу радиусын және 
жалюзи қалақшаларының бұрышын 7 өзгерту арқылы реттеледі.
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1 - салалық құбыр; 2 - білік; 3 - желдеткіш; 4 - жұмыс дөңгелегі; 5 -
диск; 6 - ішкі жағдай; 7 - жалюзи; 8 - іс; 9 - салалық құбыр, 10 - құбыр; 11 -

шұңқыр

Сурет 1.26 - Айналым сепараторының схемасы

Гидромеханикалық процестерге арналған жабдық (тұндырғыштар, 
центрифугалар, сепараторлар, гидроциклондар, сүзгілер, электростатикалық 
тұндырғыштар, сұйық орталарды механикалық және циркуляциялық 
араластыруға арналған аппараттар және т.б.)

Суспензияларды бөлу кезінде сұйық фаза ілулі қатты бөлшектерден 
бөлінеді. Суспензияларды тұндыру, сүзу және центрифугалау процестері 
арқылы бөледі.

Ірі бөлшектері бар суспензиялар (100 мкм-ден астам) ілулі 
бөлшектердің ауырлық күшінің әсерінен бөлінуге жарамды. Егер қатты 
бөлшектердің тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан көп болса, 
тоқтатылған бөлшектер түбіне шөгеді, егер аз болса, онда олар жүзеді.

Суспензия - қатты зат сұйық заттағы тоқтатылған (тұнбаған) күйіндегі 
ұсақ бөлшектер түрінде біркелкі бөлінетін суспензия.

Шөгу - қатты бөлшектердің олардың ауырлық күші әсерінен тұнбаға түсуі 
деп аталады, ол үшін қолданылатын аппарат – тұндырғыш.
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Шөгінді цистерналары мерзімді және үздіксіз әрекет етеді. Үздіксіз 
шұңқыр 1.27-суретте көрсетілген, оның конустық түбі шөгінділердің орталық 
ағызу құбырына сырғуына ықпал етеді, ол арқылы шөгінділер аппараттан 
шығарылады.

1 - араластырғыш; 2 - сақиналы ойық

Сурет 1.27 - Үздіксіз тұндырғыш

Төменгі түбінде қиғаш соққылармен есу араластырғыш 1 айналады, 
олар шөгінділерді орталыққа қарай жылжытады. Суспензия аппараттың 
ортасына беріледі, ал тазартылған сұйықтық сақиналы шұңқырға 2 
құйылады, бүйір қабырғаларына дәнекерленеді және арматура арқылы 
аппараттардан шығады. Шөгінді араластырмас үшін араластырғыш 0,5 ... 1 
айн / мин жылдамдықпен айналады.

Шөгінді цистерналары, әдетте, үлкен өлшемдерге сәйкес келеді, 
өйткені олардың өнімділігі ауданға байланысты. Тұндырғыштардың 
қабырғалары темірбетоннан жасалған, ал аппараттың алып жатқан аумағын 
азайту үшін олар бірнеше деңгейлі, бірнеше көлденең қалқалармен жасалады, 
олардың әрқайсысының үстіне есу араластырғышы орналастырылады.

Сүзу бөлшектердің нашар тұнуына байланысты немесе қажет болған 
жағдайда сұйықтықтың минималды мөлшері бар шөгінді алу үшін 
суспензияларды тұндыру арқылы бөлу мүмкін емес жағдайларда 
қолданылады. Фильтрлі қалқалар ретінде әртүрлі маталар қолданылады, 
металл торлар немесе кеуекті керамикалық тақталар аз.

Сүзу кезінде сұйықтық (фильтрат) сүзгілеу бөлімі мен шөгінді 
қабатының гидравликалық кедергісін еңсеруі керек. Қысымның төмендеуі 
тұнбаның қасиеттерін ескере отырып таңдалады. Көптеген жағдайларда 
қысымның төмендеуі сүзгі шүберек астындағы вакуум арқылы жасалады. 
Осы типтегі аппараттар вакуум-сүзгілер деп аталады.
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Сүзгілер үзік-үзік (нутч сүзгілері, дерук сүзгілері, сүзгіш престер 
және жапырақ сүзгілері) және үздіксіз (барабан, диск және белдік) болуы 
мүмкін.

Дизайндағы ең қарапайым - бұл төменгі түбі бар ашық үстіңгі қорап, 
сорғыш сүзгісі. Жоғарғы жалған түбі тор түрінде жасалады, оған сүзгі мата 
немесе кеуекті керамикалық плитка төселеді. Фильтрат түбінің арасындағы 
кеңістіктен вакуумды сорғымен сорылады. Қалдық маталарда немесе 
плиткаларда қалады.

Сүзгі пресі 1.28 суретте көрсетілген. Сүзгі прессінің 1 және 6 
тіректерінде екі пучка 9 және байланыстырғыштар 7 арқылы жалғаушы 
табақша 2 және бас 5 бекітілген.

Пластиналар мен жақтаулар тіреулерге тіреледі, ал қысқыш 
механизммен байланысқан жылжымалы қысқыш тақтайша 4 олардың 
бойымен қозғалады.

Қысқыш механизм - бұл электромотордан беріліс жүйесі арқылы 
қозғалатын штанга арқылы артқы фильтр жақтауына немесе бұранда 12 
арқылы жалғанған поршень қозғалатын цилиндр.

Камера тұнбаға толтырылғандықтан, сүзу тоқтатылады, қажет 
болған жағдайда шөгінді жуылады және үрленеді, содан кейін плиталар мен 
рамалардың жиынтығы бір-біріне итеріліп, шөгінді қолмен түсіріледі.

1, 6 - тірек посттар; 2 - тартқыш тақтайша; 3 - сүзгі плиталары;
4 - қысқыш тақтайша; 5 - бас; 7 - стяжкалар; 8, 10 - тіректер; 9 -

арқалықтар;11 - хаб; 12 - бұранда

1.28 сурет - Сүзгіні басу

FPAK автоматты сүзгісінде сүзгілеу беті пластиналар арасындағы 
зигзаг тәрізді өтетін шексіз белдеу түрінде жасалады. Мезгіл-мезгіл 
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тақтайшалар жиынтығы ілінбейді және скотч тақтайшалардың арасына 
тартылады, ал шөгінді таспадан пышақтармен кесіледі. Үздіксіз сүзгілер 
жоғары өнімділікке ие. Олардағы шламдарды түсіру механикаландырылған. 
Әдетте бұл сүзгілер вакуумда жұмыс істейді.

Вакуум-сүзгі (барабан) 1.29-суретте көрсетілген. Барабанды вакуум-
сүзгінің негізгі элементі - беті тесілген, айналдыратын барабан 1, ол сүзгі 
шүберекпен жабылған. Барабанның ішкі қуысы соқыр бөлімдермен 2 бөлек 
бөліктерге бөлінген. Барабан білігінде айналады, оның бір ұшы жетекке 
қосылады, ал екіншісінің қуыс журналы тарату қондырғысымен шектеседі. 
Барабанның әр бөлімі тарату құрылғысымен қуыс біліктің өзегінде өтетін 
түтік арқылы жалғанады.

Барабан айналған кезде әр секция дистрибьютордың қозғалмайтын 
басының әр түрлі қуыстарына жалғанады және қатарынан аймақтар тізбегі 
арқылы өтеді. I сүзу аймағында секция беті резервуардағы 4 суспензиямен 
жанасады, ал түтік вакуум көзіне қосылады. Бұл жағдайда сұйықтық түтік 
арқылы фильтрат коллекторына өтеді, ал бөлімнің бетінде тұнба пайда 
болады. Барабанды әрі қарай айналдырғанда секция суспензиядан көтеріліп, 
вакуумның әсерінен ауа фильтраттың қалдықтарын шөгінділердің 
тесіктерінен ығыстырады (бірінші кептіруге дейінгі аймақ II).

1 - барабан; 2 - қалқалар, 3 - шөгінділерді кетіруге арналған пышақ, 4 -
резервуар,

I - сүзу аймағы, II - бірінші кептіруге дейінгі аймақ, III - екінші кептіруге 
дейінгі аймақ, IV - шөгінділерді кетіру аймағы, V - ұлпалардың регенерация 

аймағы

1.29 сурет - Барабанды вакуумдық сүзгі

Содан кейін сүзу бөлімі тортты сумен жуатын аймаққа енеді. Жууға 
арналған су вакуум арқылы сорылады, бірақ дистрибьютордың басқа қуысы 
арқылы жууға арналған су жиналады. Кептірудің екінші ІІІ аймағында 
жуынды судың қалдықтары шөгіндіден алынады. Тұнбаны кетіру аймағында 
IV секциялар шламды матадан алыстататын сығылған ауа желісіне қосылады. 
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Босатылған шөгінді қабаты пышақпен алынады 3. Тұнбаны алып тастағаннан
кейін сүзгі мата ауамен үрленіп, сумен жуылады.

Дистрибьютордың басы екі ұқыпты ұнтақталған дискілерден тұрады: 
айналмалы және стационарлық. Жылжымалы дискінің саңылаулары 
стационарлық әртүрлі қуыстарымен дәйекті түрде жалғасады. Дискілік және 
белдік вакуумдық сүзгілер барабанды сүзгілер сияқты жұмыс істейді.

Сүзгілейтін центрифугаларда беті тесілген, ал тұндырғыштар - қатты 
қабырғасы бар барабандар болады.

Центрифугалар: процестің сипаты бойынша - сериялы және үздіксіз 
машиналарға (автоматты), ротордың орналасуы бойынша - көлденең және 
тікке, ротордың айналу жылдамдығына байланысты - қалыпты және жоғары 
жылдамдықты (суперцентрифугалар) болып бөлінеді.

Үш бағаналы тік партиялы центрифугалар ең кең таралған, оның 
дизайны 1.30 суретте көрсетілген.

1 - баған; 2 - жетек білігінің корпусы; 3 - ротор; 4 - білік; 5 - электр 
қозғалтқышы; 6 - табақша

Сурет 1.30 - Үш бағаналы тік центрифуга

1 - ротор; 2 - тіректер; 3 - білік-шпиндель; 4 - электр қозғалтқышы; 5 -
қолдау арналары; 6 - шарикті қосылыс корпусы; 7 - корпустың жоғарғы 

бөлігі; 8 - түсіру мойыны; 9 - барабан хабы
Сурет 1.31 - тоқтатылған центрифуга

Центрифугалау - бұл фильтрлеу немесе тұндыру принципіне сәйкес, 
центрифугалық күштердің әсерінен суспензияларды бөлу процесі.
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Мұндай центрифугада шөгінді ротордың жоғарғы саңылауы арқылы 
қолмен шығарылады 3. Роторды электр қозғалтқышы 5 V-белдік жетегі мен 
білік арқылы жүргізеді 4. Таспалы тежегіш электр қозғалтқышымен 
бұғатталған және электр қозғалтқышы өшірілген кезде автоматты түрде 
қосылады. Центрифуга корпусы 6 негіз бағанына бекітілген үш бағаннан 
серіппелерге ілулі.

Тұнба шөгіндісі бар тоқтатылған центрифуга 1.31 суретте көрсетілген. 
Ротор 1 білікте 3 тіреуіштің 6 корпусына ілулі, ол тіректерден 2 және тіреу 
арналарынан 5 тұратын рамкаға бекітілген, жоғарғы аспаның арқасында жүйе 
тұрақты және өзін-өзі орталықтандырады. Ротордың түбіне шөгінділерді 
түсіру үшін босату мойыны 8 жасалады, ол жабылатын конуспен жабылады.

1 - пышақты көтеруге арналған гидравликалық цилиндр; 2 - ротор; 3 -
пышақ; 4 - қаптама; 5 - қабылдағыш; 6 - суспензияны жеткізуге арналған 
құбыр

Сурет 1.32 - Пиллер центрифуга

Үстіңгі центрифугалардың жетіспеушілігі шламды ағызу үшін жиі 
тоқтаумен байланысты уақытты жоғалту болып табылады.

1.32 суретте көрсетілген шөгінділерді тазартумен автоматты 
центрифугада мұндай кемшіліктер жоқ. Суспензия роторға 2 құбыр арқылы 6 
кіреді. Гидравликалық цилиндр 1 көмегімен тегістеуден кейін пышақ 3 
көтеріліп, шөгінділерді кесіп тастайды, ол 5 қабылдағыш шұңқыр арқылы 
шығарылады [13].

Шаңды жинау әдісі бойынша шаң жинағыштар [11] әдетте екі санатқа 
бөлінеді: шаң жинағыштар сұйықтықты қолданбай және оны қолданумен 
жасалынатын қондырғылар. Құрғақ шаң жинағыштар, оларда болатын 
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физикалық құбылыстардың сипатына сәйкес гравитациялық, инерциялық, 
центрифугалық, фильтрациялық және электрлік болып бөлінеді. Сұйықтықты 
қолданатын шаң жинайтын құрылғыларды үш топқа біріктіруге болады: 
тамшылау, пленка, көпіршік.

Циклонды сүзгінің принципі. Ластанған ауа циклонның жоғарғы 
немесе төменгі жағына форсунка арқылы тангенциальды түрде енеді. Содан 
кейін газ циклон бойымен спиральға түседі, онда инерция бойынша жоғары 
зарядталған және ауыр шаң бөлшектері төмендейді. Әрі қарай шаңның ірі 
бөлшектері бункерге түсіп, таза ауа сөніп қалады.

Циклондар ішкі тазалауды қажет етпейді. Циклонды шаң жинағышты 
бункерді жиналған шаңнан тазарту арқылы тазалайды.

Ауырлық күші және инерциялық шаң жинағыштар диаметрі 50 
микроннан асатын ірі және ауыр шаң бөлшектерін жинауға арналған. Шаң 
жинағыштар шаңды газдарды алдын-ала тазарту құралдары ретінде ғана 
қолданылады, әсіресе шаңның бастапқы концентрациясы жоғары.

Ірі бөлшектерді ұстауға арналған қарапайым құрылғылар - шаң 
(жауын-шашын) камералары. Олар жұмыс камерасы арқылы шаң мен газ 
ағынының баяу қозғалуы кезінде бөлшектердің шөгу қағидаты бойынша 
жұмыс істейді, сондықтан камераның негізгі өлшемдері оның биіктігі мен 
ұзындығы болып табылады. Қазіргі кезде тұндырғыш камералар химия, кен 
байыту және металлургия өндірісінде кеңінен қолданылады. Бұл 
құрылғылардың артықшылығы - құрылғының қарапайымдылығы, 
жұмысының қарапайымдылығы, сенімділігі, төмен гидравликалық кедергісі.

Орталықтан тепкіш жұмыс принципінің шаң жинағыштары - бұл 
химиялық, құрылыс және басқа салаларда механикалық шаң жинағыштардың 
арзан түрі, құрылымы мен жұмысының қарапайымдылығы, салыстырмалы 
түрде төмен төзімділігі және өнімділігі жоғары болғандықтан. Сонымен 
қатар, центрифугалық шаң жинағыштардың шаң жинауыштардың басқа 
түрлеріне қарағанда мынадай артықшылықтары бар: қозғалмалы бөлшектері 
жоқ, құрылымдық өзгеріссіз 500 ° С-қа дейінгі температурада сенімді жұмыс, 
абразивті бөлшектерді ұстау мүмкіндігі, жоғары қысымда жұмыс жасау 
мүмкіндігі, гидравликалық қарсылықтың тұрақты мәні, дайындау және 
жөндеу жеңілдігі. Кемшіліктерге диаметрі 20 микроннан аз бөлшектерді 
ұстаудың төмен тиімділігі жатады.

Ең типтік центрифугалық аппарат - циклон. Циклондар өнеркәсіптің
барлық салаларында кең таралған, әсіресе көмір, металлургия, химия; 
құрылыс материалдарын, оның ішінде цемент өндірісі.

Сүзгілердің басқа түрлерінен айырмашылығы, циклондар бітелуге және 
тозуға аз бейім.

Циклондар тікелей ағынды циклондарға бөлінеді, оларда газдың кірісі 
мен шығысы бір ось бойымен жүзеге асырылады, ал тиімдірек қарсы ағынды 
циклондар. Дене пішіні бойынша циклондар цилиндрлік, конустық және 
цилиндрлік-конустық болып бөлінеді. Айналмалы элементтің дизайны 
бойынша циклондар тангенциалды, спиральды және спиральды, ал айналу 
бағыты бойынша оңға және солға бөлінеді.
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1.33 суретте қарсы ағынды цилиндрлік циклон схемасы көрсетілген.
Циклондағы газ бен шаң ағынының бөлінуі центрден тепкіш күштердің 

әсерінен болады, олар тангенциалды ағынды бүрку немесе ағынды әр түрлі 
айналмалы механикалық құрылғылармен айналдыру арқылы пайда болады. 
Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен шаң бөлшектері корпустың 
қабырғаларына лақтырылып, бойымен ұсталған шаңға арналған бункерге 
ауысады.

Циклондағы шаңды жинау тиімділігіне оның диаметрі мен кіріс енінің 
төмендеуі оң әсер етеді; көптеген циклон конструкциялары үшін 
пайдаланылған құбырдың батыру тереңдігін арттыру және оны кішкене 
конустық етіп жасау тиімді. Алайда, аталған екі фактор да циклонның 
гидравликалық кедергісінің жоғарылауына әкеледі. Конустың бұрышын 
азайту циклонның жұмысына оң әсер етеді.

Сурет 1.33 - Қарама-қарсы ағынды цилиндрлік циклонның схемасы 
және визуалды көрінісі

Топтық және аккумуляторлық циклондар шаң жинау технологиясында 
да кеңінен қолданылады.

Топтық циклондар (1.34-сурет) көбінесе ЦН сериялы циклондардан 
тұрады (мысалы, ЦН-15, ЦН-11, ЦН-24). Циклон түрін белгілеудегі сандар 
кірістің көлбеу көлбеу бұрышын көрсетеді. Әдетте, диаметрі салыстырмалы 
түрде аз циклондар топтарында, жақсырақ 1,0 м-ден аспайтын, шаңды газдың 
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ортақ коллекторы, тазартылған газдың жалпы коллекторы және дөңгелек 
немесе тікбұрышты болатын қарапайым шаң жәшігі болады. Циклондар екі-
екіден орнатылады, олардың жалпы саны 2-8 дана (сурет 1.34а) немесе тік 
жеткізілетін газ құбырының айналасында әрқайсысы 10-14 дана (сурет 
1.34б).

а - тікбұрышты орналасу; b - дөңгелек орналасу

1.34 сурет - Топтық циклондар

Топырақ циклондары үшін шаңды газды ең жақсы тарату және 
ұсталған шаңды кетіру мәселелерін практикалық түрде шешу 

аккумуляторлық циклонның пайда болуына әкелді (Cурет 1.35).

Аккумуляторлық циклондардағы әдеттегі циклондардан 
айырмашылығы, газдардың айналмалы қозғалысы тангенциалды газбен 
қамтамасыздандыру арқылы емес, бұрандалы элементті бұранда түрінде 
немесе әр элементке «розетка» орнату арқылы жүзеге асырылады. 
Нәтижесінде, батарея циклонының өлшемдері бірдей өнімділігі бар әдеттегі 
циклондардан кішірек болады. Циклондық элементтердің кең таралған 
түрлері 1.36 суретте көрсетілген. «Бұрандалы» бағыттаушы элемент шаңмен 
бітелуге ең аз бейім, гидравликалық төзімділік коэффициенті төмен, бірақ 

Аккумуляторлық циклон - бұл параллель қосылған циклон 
элементтерінің көп мөлшерінен тұратын, бір корпуста орналасқан, жалпы 
газбен жабдықтау және ағызу, сонымен қатар жинау бункері бар шаң 
жинайтын аппарат.
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«розетка» түріндегі элементке қарағанда газды тазартудың төменгі дәрежесін 
қамтамасыз етеді.

Сурет 1.35 – Батераялық циклон схемасы

а - «бұрандалы» тип; b - «розетка» түрі;
в - шоксыз кірісі бар «розетка» түрі

Сурет 1.36 - Батарея циклонының элементтері
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Батарея циклонының элементтеріндегі шаңды тұндыру әдеттегі 
циклондағыдай жүзеге асырылады. Ең кең таралғаны 100, 150 және 250 мм 
диаметрлі циклондық элементтер. Олардағы газдың жылдамдығы 3,5 ... 4,0 м 
/ с жетеді. Олар гидравликалық төзімділігі төмен шаңды жақсы тұндыруды 
қамтамасыз етеді және жинақы болады, яғни олар бір және топтық 
циклондармен салыстырғанда бірдей газбен жұмыс жасайтын геометриялық 
өлшемдерге ие.

Алайда аккумуляторлық циклондардың өндірісі бір және тіпті топтық 
циклондарға қарағанда қиынырақ.

Құйынды шаң жинағыштар (бұдан әрі - VPU) өндірісте кеңінен 
қолданылады. Құйынды шаң жинағыш пен циклонның негізгі 
айырмашылығы қосалқы айналмалы газ ағынының болуы. Циклондарға 
ұқсас құйынды шаң жинағыштардың тиімділігі диаметрі өскен сайын 
төмендейді.

Құйынды шаң жинағыштардағы қайталама газ ретінде атмосфералық 
ауа, тазартылған газдар мен шаңды газдар ағынының шеткі бөлігі 
қолданылуы мүмкін. Экономикалық тұрғыдан алғанда, ең нашар нұсқа -
қоршаған ауаны пайдалану. Ең тиімдісі - шаңды газдарды екінші реттік газ 
ретінде пайдалану. Бұл жағдайда құрылғының өнімділігі 40-65% -ға артады.

Қарама-қарсы ағынды циклондармен салыстырғанда VPU-дің келесі 
артықшылықтары бар: шаңды газдарды тазартудың жоғары дәрежесі, жоғары 
температурада газдарды шаңнан тазарту мүмкіндігі, екінші реттік ауа ағынын 
реттеу арқылы шаңды бөлу процесін реттеу мүмкіндігі. Дегенмен, VPU-дің 
кемшіліктері де бар: қосымша немесе қуатты тартқыш құрылғыға қажеттілік, 
аппараттың гидравликалық кедергісі неғұрлым жоғары және өндіріс пен 
пайдаланудағы күрделілік.

1.37-суретте құйынды шаң жинағыштың құрылымы көрсетілген. Vortex 
шаң жинағышы келесідей жұмыс істейді. Шаңмен толтырылған газ ағыны 
аппаратқа жоғарғы және төменгі ағындардың кіруіне арналған саптамалар 
арқылы енеді, осьтік пышақпен айналдырылады және БТБ жұмыс аймағына 
енеді. Орталықтан тепкіш күштің әсерінен шаң бөлшектері аппарат 
қабырғаларына қарай қозғалады, содан кейін ауырлық күші әсерінен олар 
төмен қарай тасымалданады және қалқан пластинасы мен аппарат қабырғасы 
арасындағы сақиналық саңылау арқылы бункерге түседі, ал тазартылған ауа 
шығарылған түтік арқылы аппараттан шығарылады.

Скрубберлер-шаң жинағыштар (дымқыл шаң жинағыштар) шаңды газ 
ағынының сұйықтықпен жанасуы нәтижесінде шаң бөлшектерін алуға 
арналған.

Ылғалды шаң жинағыштардың негізгі артықшылықтары: 
салыстырмалы түрде арзан және құрғақ бөлшектерді жинау әдістерімен 
салыстырғанда шаңды жинау тиімділігі; өте ұсақ бөлшектерді, кейбір 
жағдайларда 0,1 микронға дейін алу; жоғары температуралы және ылғалды 
газдарды тазарту мүмкіндігі; булы және газ тәрізді компоненттерді алу, яғни 
газдарды салқындату және ылғалдандыру үшін абсорбер ретінде қолдану.
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1 - іс; 2 - жоғарғы шаңды ағынның орамдық кірісі; 3 - төменгі шаңды 
ағынның кірісі; 4 - осьтік пышақ айналдырғыштары;5 - кір жуғыш машина; 6 

- қоршау; 7 - пайдаланылған құбыр

1.37 сурет - Vortex шаң жинағышының дизайны

Ылғалды шаң жинағыштардың кемшіліктеріне келесі факторлар 
жатады: ұсталған өнім шлам түрінде шығарылады, бұл ағынды суларды әрі 
қарай тазартуды қажет етеді, сондықтан тазарту процесінің бағасының өсуіне 
әкеледі; шашырау салдарынан сұйықтықтың жоғалуы; газдар шық нүктесіне 
дейін, сондай-ақ механикалық шашырау арқылы салқындатылған кезде, газ 
өткізгіштер мен жабдықтардың шаңмен асып кету мүмкіндігі бар; жабдықты 
коррозиядан қорғаудың қажеттілігі.

Ылғалды шаң жинағыштардың ішіндегі дизайны бойынша ең 
қарапайымы - форсункалы қуыс скрубберлер (1.38а-сурет). Олар дөңгелек 
немесе тіктөртбұрышты көлденең қиманың бағаналары, оларда газ бен шаң 
ағыны мен дөрекі бүріккіш саптамалармен шашыраған сұйықтық арасында 
байланыс болады.

Осы типтегі құрылғылардың кейбір артықшылықтары бар: 
гидравликалық кедергісі төмен және өте шаңды газдарды тазарту мүмкіндігі. 
Кемшіліктерге шаң мен газ ағынының төмен жылдамдығына, сұйықтықты 
шашыратуға арналған жоғары энергия шығындарына және 10 микроннан 
жоғары бөлшектер үшін шаң жинаудың төмен тиімділігіне байланысты үлкен 
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өлшемдер жатады. Бұл құрылғылардың тиімділігі тамшылардың мөлшері 
кішірейген сайын (шамамен 0,8 мм) және тамшылар мен газ арасындағы 
жылдамдық айырмашылығының жоғарылауымен жоғарылайды.

а - қуыс саптама; b - оралған;

1.38 сурет - Скрубберлер

Оралған скрубберлерде аппарат қимасы бойынша ораудың әр түрлі 
типтері болады (1.38-сурет, б). Буып-түю қондырғыларын жақсы суланған 
шаңды жинау кезінде ғана қолданған жөн, әсіресе шаң жинау процестері 
газды салқындату немесе сіңірумен қатар жүретін жағдайларда. Аппараттағы 
суару тікелей ағынды, қарсы ағынды және көлденең болуы мүмкін. Кросс-
ағынмен оралған скруббер ағысқа қарсы скрабберге қарағанда жуғыш 
сұйықтықты 40% аз жұмсайды және гидравликалық кедергісі де аз болады 
деп саналады.

Термиялық процестерге арналған жабдықтар [11]. Химиялық және 
мұнай-химия өнеркәсібінде жылу алмастырғыштар жабдықтардың жалпы 
санының 30-40% құрайды. Мақсатына қарай жылуалмастырғыштар 
тоңазытқыш, алдын ала қыздырғыш, қазандық және конденсатор болып 
бөлінеді.

Жылуды бір ортадан екінші ортаға беру әдісі бойынша жылу 
алмастырғыштар беттік және араластырғыш болып бөлінеді. Беткі 
жылуалмастырғыштарда жылу алмасуға қатысатын орталарды жылу өткізгіш 

Жылуалмастырғыш - температурасы әр түрлі екі орта арасында жылу 
алмасу жүретін техникалық құрылғы.
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материалдан жасалған қабырға бөледі; ортаны араластыруға арналған 
жылуалмастырғыштарда олар араласады.

Жылу алмасу беттерін орналастыру әдістері бойынша жылу 
алмастырғыштардың келесі конструкциялары ажыратылады: қабықшалы-
түтікшелі, «құбырдағы құбыр» типті, ирригациялық, спиральды, табақша, 
суасты, ауаны салқындату.

Қабықшалы және құбырлы жылуалмастырғыштар төрт типке бөлінеді, 
олар 1.39 суретте көрсетілген, а, б, в, г:

ТН - қатты корпусы бар және жылу түтікшелері бекітілген жылу 
алмастырғыш (сурет 1.39, а);

TL - корпуста линзалар компенсаторы бар жылу алмастырғыш және 
бекітілген түтік парақтары (1.39-сурет, б);

ТП - қатты корпусы және өзгермелі басы бар жылу алмастырғыш (1.39-
сурет, с);

Қатты корпусы бар және U тәрізді түтікшелері бар TU (сурет 1.39, г).

ТН жылу алмастырғышы цилиндрлік корпус 1, түтік шоғыры 2 және 
қақпақтардан тұрады 3. Жылу алмастырғыштың корпусы мен қақпақтарында 
саптамалар орналасқан 4. Жылу алмасуға қатысатын орталардың бірі 
түтіктер арқылы қозғалады, екіншісі - сақиналық кеңістік бойымен.

Жылуалмастырғыштар бір өткізгішті болуы мүмкін, яғни түтіктер 
арқылы қозғалатын орта жылу алмастырғыш арқылы бір өтуде өтеді. 
Жылуалмастырғыштар орта жылдамдығын арттыру үшін екі, төрт, алты және 
он екі жолмен жасалады. Оның ортаның қозғалу жылдамдығы соққылар 
санына байланысты артады, бұл жылу берудің қарқынды жүруіне әкеледі. 
Сондықтан көп өтпелі жылу алмастырғыштар бір өткізгішке қарағанда 
тиімдірек.

Қатты корпусы бар жылу алмастырғыштар және TH типті бекітілген 
түтік парақтары екі орта арасындағы температура айырмашылығы 50 ° C-тан 
аспаған жағдайда қолданылады. Жылуалмастырғыш құрылымындағы 
температураның үлкен айырмашылығы кезінде, температураның 
деформациялануына байланысты, құбырлардың торлармен қосылуын бұзуға 
немесе қаптаманың жарылуына әкелетін маңызды кернеулер пайда болады.
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а - қатты қаптамамен және бекітілген түтік парақтарымен - ТН,
b - корпусындағы линзалар компенсаторымен және бекітілген түтік 

парақтарымен - TL, c - қатты қаптамамен және өзгермелі басымен - TP,
d - қатты қаптамамен және U-тәрізді түтіктермен - TU;

1 - қаптама, 2 - түтік байламы, 3 - қақпақ, 4 - арматура, 5 - түтік парақ

1.39 сурет - Қабықшалы және түтікті жылуалмастырғыштар

Егер температура айырмашылығы 50 ° C-тан жоғары болса, онда 
корпуста линзалар компенсаторы бар жылуалмастырғыштар және TL типті 
бекітілген түтік парақтары қолданылады, онда температура кернеулері 
корпусқа орнатылған линза компенсаторымен өтеледі. Компенсаторлар бір 
немесе бірнеше линзалардан тұрады. Әдеттегі жылу алмастырғыштардағы 
бір линза пиджактың 8 мм-ге дейін кеңеюіне немесе қысылуына мүмкіндік 
береді.

Көбінесе, температура айырмашылығы 50 ° C-тан жоғары болған кезде, 
TP типіндегі қалқымалы басы бар жылу алмастырғыштар қолданылады, олар 
құбырлар мен корпустағы жылу кернеулерін де өтейді. 
Жылуалмастырғыштың бұл түрінде түтік шоғырлары қабықпен тек бір 
ұшында жалғасады, ал екінші ұшы қабықпен берік байланыспайды. Бұл 
жылу алмастырғыштың қабығы мен түтіктерінің бір-біріне тәуелсіз кеңеюіне 
мүмкіндік береді.

TU типті U-тәрізді түтіктері бар жылуалмастырғыштарда түтіктердің 
еркін кеңеюі қамтамасыз етілген, бірақ жылжымалы басы бар жылу 
алмастырғыштардан айырмашылығы, олардың корпусының ішінде 
ажыратылатын байланыстары болмайды.
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1.40 сурет - «Құбырдағы құбыр» секциялық жылу алмастырғыш

1.40 суретте көрсетілген құбырдағы жылуалмастырғыштар бір-біріне 
салынған әр түрлі диаметрлі D және d құбырларынан тұрады. 
Тасымалдаушылардың бірі ішкі құбыр арқылы, екіншісі құбырлар 
арасындағы сақиналық кеңістік арқылы өтеді. Салқындатқыштың жоғары 
ағын жылдамдығында «құбырдағы құбыр» типіндегі жылуалмастырғыштар 
жеке элементтерді тізбектей жинайтын секцияларға секцияларға жиналады, 
ал секциялар параллель технологиялық тізбекке енгізіледі.

Пластиналық жылу алмастырғыштар жоғарғы және төменгі 
шыбықтар мен аппараттың жақтауын құрайтын қозғалмайтын және 
жылжымалы плиталар арасында орнатылған 1 мм қалыңдығы бар мөрленген 
плиталар жиынтығынан тұрады.
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Плиталар арасында синустық ойық арналар пайда болады. Пластиналық 
жылуалмастырғыштағы ағынның схемасы 1.41 суретте көрсетілген.

Сурет 1.41 - Пластиналық жылуалмастырғыштағы ағын қозғалысының 
схемасы

Суға батырылатын жылу алмастырғыштар бір себептермен немесе басқа 
себептермен аппарат корпусын жылыту мүмкін болмаған жағдайларда 
қолданылады. Суға батырылатын жылу алмастырғыштың қарапайым 

дизайны - бұл аппараттың ішіне орнатылған катушка. 1.42 суретте 
кіріктірілген жылытқышы бар құрылғы көрсетілген.

1 - корпус, 2 - түтік байламы, 3 - бу шығысы үшін қосылыс, 4 - жылыту 
буының кірісі үшін, 5 - конденсат шығысы үшін,

6 - қыздырылған сұйықтық кірісіне арналған арматура, 7 - тіреу,
8 - қыздырылған сұйықтық шығатын арматура, 9 - қоршау

Сурет 1.42 - Бумен жылытқышы бар қондырғы

Аппараттың 1 корпусына түтік байламы 2 орнатылған, бу түтік 
байламына саптама 4 арқылы кіреді, ал конденсат саптама арқылы 5 
шығарылады. Қыздырылған сұйықтық форсунка 8 арқылы шығады [13].

Әртүрлі конструкциялар мен өлшемдердегі пештер алғашқы және 
аралық өнімдерді, сонымен қатар қалдықтарды күйдіру, күйдіру және 
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ыдырату үшін кеңінен қолданылады. Тұтқыр материалдар мен сусымалы 
материалдардың химиялық өндірісі барабанды айналмалы пештер 
қолданылады.

Барабанды айналдыратын пештер, әдетте, атмосфераға зиянды және 
шаңды газдардың шығуын болдырмайтын төмен вакуумда жұмыс істейді (су 
бағанының 25 мм-ге дейін). Осыған байланысты айналмалы барабан мен 
қозғалмайтын камера немесе пештің соңғы басы арасында саңылаудың 
сенімді тығыздағышы орнатылып, ауаның аппаратқа енуіне жол берілмейді.

1 - іргетас; 2 - электр қозғалтқышы; 3 - редуктор; 4 - жетекші беріліс;
5 - айналмалы беріліс; 6 - тартқыш ролик; 7 - пеш корпусы;

8 - тірек ролигі; 5 - таңғыш; 10 - саптама

Сурет 1.43 - Барабанның айналмалы пеші

Айналмалы барабан пеші (1.43-сурет) болат цилиндрлік корпус 7, ішкі 
жағынан отқа төзімді материалдармен қапталған. Бастапқы материал шұңқыр 
арқылы пешке жіберіледі. Пештің қаптамасына 9 жолақ салынады, оның 
көмегімен тіреу біліктеріне 8 тіреліп, айналмалы түрде орнатылады.

Пешті электр қозғалтқышы 2 редуктор 3 және жетек тісті беріліс 4 
арқылы айналдыруға жібереді, ол корпусқа бекітілген айналмалы беріліс 5-
пен түйіседі. Пештің ішіндегі материал оның айналуы кезінде қозғалуы үшін 
пешті іргетастарға 1 горизонтқа 2 ... 4% бұрышпен орнатады. Сұйық отын 
пешке саптама 10 арқылы беріледі.

Агломерацияланған материалдарды өңдеу кезінде корпустың ішінде 
кептірілген материалдың қабығы пайда болады және оны тазарту үшін 
тізбектер бекітіледі.

1.2.2 Тасымалдау құрылғылары

Тасымалдау құралдары цех ішінде қатты, сусымалы және қамырлы 
материалдарды жылжытуға, оларды әртүрлі химиялық құрылғылар мен 
машиналардың жүктеу құрылғыларына жеткізуге арналған. Көбінесе химия 
өнеркәсібінде таспалы және пластиналы конвейерлер, шнектер мен 
элеваторлар қолданылады.
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Таспалы конвейерлерде шексіз белдеу түрінде тартқыш элементі 7 
болады (1.44 сурет), ол сонымен қатар конвейердің тірек элементі болып 
табылады, барабанды 14 қозғалысқа келтіретін жетекті 13, барабанды 3 бар
кергішті 2, жүк 1, белдіктің жұмыс тармағында роликті тіректерді 6 және 
кененің бос тармағы, ауытқу барабаны 8, тиеу құрылғысы 4 және түсіру 
құрылғылары 9 және 10, түсіру шұңқыры 11 және белдікті тазартуға арналған 
құрылғы 12. Конвейердің барлық элементтері рамаға орнатылған. 1.46-
суретте таспалы конвейер мен оның компоненттерінің орналасуы 
көрсетілген.

Таспалы конвейерлер жоғары өнімділігімен, қарапайым дизайнымен, 
материалдың аз шығындығымен, сенімді жұмысымен және қолданудың 
қарапайымдылығымен, салыстырмалы түрде аз энергия шығындарымен 
ерекшеленеді.

Таспалы конвейерлердің артықшылығы олардың салыстырмалы түрде 
аз салмағы, тез тозатын ілмектердің болмауы, жүктемені жоғары 
жылдамдықта қозғау мүмкіндігі. Таспалы конвейерлерді пайдалану 
температура диапазонында - 60-тан 200 ° С-ге дейін шектелген.

Таспалы конвейерлердің кемшіліктеріне жеңіл салмақты жүктерді 
тасымалдау кезінде шаңдану да кіруі керек.

Конвейерлер көлденең жазықтықта бұрылыстары бар және рельефке 
байланысты тік жазықтықта көтерілістер мен құлдыраулармен қисық жолға 
ие бола алады. Таспалы конвейер схемалары өте алуан түрлі және 
конвейердің тағайындалуымен анықталады. Таспалы конвейердің типтік 
сызбалары 1.45 суретте көрсетілген.

Сурет 1.44 - Стационардың сызбанұсқасы
көлбеу-көлденең таспалы конвейер

Таспалы конвейерлер - бұл негізінен сусымалы немесе кесек жүктерді 
тасымалдауға арналған машиналар.
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а - түсіру арбасы бар көлденең; b - көлбеу көлбеу; қиғаш; g - көлбеу көлбеу;
d - көлденең-көлбеу-көлденең;

L - конвейердің ұзындығы; Lr және H - трек проекцияларының ұзындықтары; 
L1, L2, L3 - жеке учаскелердің ұзындығы, βо - конвейердің көлбеу бұрышы 

(конвейер бөлімі)

1.45 сурет - Таспалы конвейерлердің сызбалары

Конвейерлік таспалар. Конвейерлерде резеңке-мата және металл 
белдіктер қолданылады. Олар бір мезгілде конвейерлік барабандар 
арасындағы тарту байланысын жүзеге асыратын, жүк көтергіш элемент 
ретінде қолданылады. Сондықтан лента бойлық (барабандарда) және 
көлденең (ойық тіректерде) бағыттарда беріктік пен икемділікке ие болуы 
керек, ылғалға төзімділігі жоғары және жұмыс жасайтын беттердің тозуға 
төзімділігі, бірнеше иіндермен бөлінбеуі керек, шамалы серпімді және 
тұрақты созылғыштық, төмен гигроскопиялық болуы керек.

Барабандар. Таспалы конвейерлерде белдіктің қозғалу бағытын 
өзгертуге қызмет ететін жетек, ұштық, созылу және ауытқу барабандары бар. 
Барабанның диаметрі неғұрлым үлкен болса, белдікті июден соғұрлым аз 
кернеу пайда болады және оның қызмет ету мерзімі ұзарады. Белдіктерді 
пайдалану кезінде резеңке-матадан жасалған белдікті оның барабандардағы 
белдіктің бірнеше иілуінен пайда болатын деламинацияға байланысты 
ауыстыруға тура келетіндігі анықталды.
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а - диск; b - ауытқу; в - кернеу барабаны;
d - астарды барабанға бекіту

1.47 сурет - Резеңке матадан жасалған таспалы конвейерге арналған 
барабандар

Таспаның барабандардан жан-жаққа ағып кетуіне жол бермеу үшін 
жетек және созылатын барабандар (1.47-сурет; а, б-сурет) бұрын 1/200 
дөңеспен, бірақ кемінде 4 мм бөшке тәрізді етіп жасалған. Бірақ дөңес 
барабанды қолдану таспаның салыстырмалы түрде тар орталық бөлігінде 
кернеудің жоғарылауына (40% дейін) әкелетінін ескеру керек, бұл көбінесе 
ұштардың қосылуына зақым келтіреді.

Сондықтан, жақында олар дөңес барабандарды қолданбауға тырысады, 
белдікті центрлік роликті тіректердің көмегімен орталықтандыруды 
қамтамасыз етеді.

Ауыстыратын барабандар цилиндр тәрізді. Барабанның ұзындығы L = 
B + (150 ... 200) мм-ге тең алынады. Егер үйкеліс коэффициентін арттыру 
қажет болса, жетек барабанының беті әр түрлі жоғары үйкелетін 
материалдармен және көбінесе серпімді резеңкемен қапталған (сурет 1.47, в), 
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бұл салыстырмалы тыныштық доғасына тарту күшінің бір бөлігінің 
ауысуына байланысты үйкелістің үлкен жиегін қамтамасыз етеді.

Қабаттың барабанға бекітілуі барабан тарту күшін беру кезінде пайда 
болатын ығысу күштеріне төтеп беру үшін берік болуы керек. Барабанның 
қабығының бетіне немесе өз кезегінде қабыққа бекітілген металл парақтарға 
төсемді жабыстырған немесе вулканизация жасаған дұрыс (1.47, г-сурет). 
Қажет болса, соңғы тәсілмен бекітілген төсемді оңай ауыстыруға болады.

Тірек роликтері. Бүкіл машинаның сенімділігі мен беріктігі, сондай-ақ 
оған жұмсалатын энергия, пайдалану шығындары және т.б. роликті 
тіректердің сенімді және берік жұмысына байланысты.

Өз салмағының және жүктің салмағының әсерінен белдікті 
салбыратпау үшін оның астына тірек цилиндрлік роликті тіректер 
орнатылады.

Қолдануға байланысты роликті дизайнның екі негізгі түрі бар. Жеңіл 
типті білікшелерде еріндік тығыздағыштары бар шарикті мойынтіректер 
қолданылады. Мойынтіректерді майлау - ендірілген, ұзақ мерзімді. Ауыр 
салмақты тіреу біліктеріне конустық роликті мойынтіректер орнатылған. 
Оларда майлағышты өзгертуге арналған май бөлшектері бар. Ауыр салмақты 
тірек ролигі 1.48 суретте көрсетілген.

Жүктің көлденең қимасын ұлғайту 
үшін белдеуге ойық пішін беріледі, ол 
үшін конвейердің жұмыс тармағындағы 
білік тіректерінің біліктері қиғаш 
орналастырылады - ойық роликті 
тіректер. Ойық роликті тіреудің негізгі 
түрі 30 ° көлбеу бұрышы бар роликті 
тірек болып табылады, ол жоғары 
өнімділікті, белдіктің жақсы 
центрленуін және жүктің аз төгілуін 
қамтамасыз етеді. Бос тұрған тіректер 
көбінесе бір роликті түрінде орындалады.

Жетектің орны жобалау және пайдалану шарттарымен анықталады. 
Шешуші фактор - тарту элементінің максималды керілуін азайтуға және сол 
арқылы жетек қуатын және оның өлшемдерін азайтуға деген ұмтылыс. 
Осыған байланысты, жетекті ең үлкен кедергісі бар секциядан кейін икемді 
элементтің бойымен орнату ұсынылады - әдетте көтеру учаскесінің жоғарғы 
нүктесінде немесе түсіру нүктесінің жанында.

Конвейерді созу құрылғылары - қажетті белдіктің созылуын жасау, 
оның жетек барабанына сырғып кетпестен жабысуын қамтамасыз ету, 
сонымен қатар тіреуіштер арасындағы белдіктің салбырауын шектеу және 
жұмыс кезінде белдіктің созылуын өтеу.

Керу құрылғылары белдікте реттелмеген керілуді тудыратын 
құрылғыларға, жетек барабанындағы момент мәніне байланысты белдіктің 
керілуін реттейтін n құрылғыға бөлінеді.

1.48 сурет - Цилиндр тәрізді
ауыр роликті тіреу
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Бірінші топтағы құрылғыларға созылу барабанын бұрандалы тетіктер 
көмегімен жылжыту арқылы белдіктің керілуі жасалатын механикалық 
созылу құрылғылары және белдікті қатайтуға арналған жүк құрылғылары 
жатады (1.49-сурет).

Сурет 1.49 - Конвейер жетегінің сызбасы

Бұрандалы кергіш 1.50 суретте көрсетілген, ол созғыш бұрандалар 
көмегімен бағыттаушыда қозғалатын жылжытқыштары 1 бар созылатын 
барабаннан 2 тұрады 3. Бұрандалы кергіштің артықшылығы оның кішігірім 
өлшемдері мен салмағы.

Сурет 1.50 - Бұранданы созу

Таспаның тартылу кезінде берілген созылу күшін автоматты түрде 
ұстап тұруға мүмкіндік беретін жүкті созатын құрылғылар неғұрлым күрделі.

Аспаптың созылу барабаны (1.51-сурет) бұрандалы құрылғының 
барабаны сияқты бағыттаушылар бойымен қозғалатын корпустарда немесе 
арнайы арбада күшейтіледі. Бұл арба арқанмен немесе G жүктемесімен 
шынжырмен байланысқан, бұл белдеу тармақтарының T1 және T2 тұрақты 
кернеу мәндерін жасайды. Кейбір жағдайларда тартқыш жетек барабанының 
жанына орнатылады, керу барабаны мен керу салмағын белдікке қояды. 
Мұндай кергіштің дизайны әлдеқайда қарапайым.

Керу құрылғысы не белдіктің минималды керілуіне ие болатын жерде 
(керу құрылғысы тудыратын күш те минималды болатындай етіп) немесе 
оған қызмет көрсету ыңғайлы жерде орналасқан. Созу құрылғысы тудыратын 
күш конвейерді бағыттаушылардағы немесе кергіш вагонеткадағы 
бағыттағыш тіректерін жылжытуға қажет күштің мәнімен конвейерді іске 
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қосу кезінде созылу барабанына белбеу ұштарының кернеуінің геометриялық 
қосындысынан үлкен болуы керек. Бұл жағдайда кернеу шегі 1,2 ... 1,5 
енгізілуі керек.

1.51-сурет - Жүк тартқыштың сызбасы

Жүк және жүк көтеру қондырғыларының жалпы кемшілігі - олар 
конвейерді іске қосу шарттарымен анықталатын тұрақты кернеуді тудырады, 
демек, таспа конвейердің жұмыс істеуі үшін қажеттіліктен асатын тұрақты 
шиеленісті бастан кешіреді.

Аялдамалар мен тежегіштер. Көлбеу таспалы конвейерлердің 
жетектерінде тоқтаулар мен тежегіштер жетек қозғалтқышы өшірілгеннен 
кейін оған жатқан жүктің салмағының әсерінен белдіктің өздігінен кері 
қозғалуын болдырмау үшін қолданылады. Көлденең таспалы конвейерлерге 
тежегіштер жетек қозғалтқышын сөндіргеннен кейін ағып кету ұзындығын 
азайту және жүктің келесі конвейерді немесе технологиялық қондырғыны 
блоктауын болдырмау үшін де қажет.

Таспаны тазартатын құрылғылар. Конвейердің жұмысы кезінде 
тасымалданатын жүк бөлшектері лентаның жұмыс бетіне жабысып қалады. 
Бұл бөлшектер барабан айналасында иілгенде немесе жұмыс істейтін 
жағымен бос тұрған тармақтың тіректері бойымен қозғалғанда белдеудің 
қаптамасына енеді және оның тозуын күшейтеді, сонымен қатар кененің 
жетек барабанымен адгезия күшін азайтады. Таспаға жабысатын жүк 
мөлшері жүктің ылғалдылығына, оның бөлшектерінің мөлшеріне, олардың 
құрылымына және т.б.

Ең кең тарағандары - әр түрлі қырғыштар мен щеткалар түріндегі 
механикалық тазартқыштар. Скреперлерді қолданған кезде жабысқан 
жүктеме белдіктен серіппемен басылған резеңке, пластмасса немесе болат 
табақтың шетінен, арнайы жүктің салмағымен немесе сорғы қысымымен 
бөлінеді. Жақсы тазалау нәтижелеріне бөлек қозғалтқыш немесе жетекші 
барабан арқылы қозғалатын спиральды пышақ қырғыштарды қолдану
арқылы қол жеткізуге болады. Діріл скреперлер тазалау сапасын да едәуір 
жақсартады, оларды пайдалану қырғыштардың тозуын күрт төмендетеді. 
Скрепердің тербеліс амплитудасы 1,5 ... 3мм.
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Белдікті құрғақ жүк бөлшектерінен тазарту үшін айналмалы щеткалар 
да қолданылады. Жүктің ылғалдылығы 5% -дан аз болған кезде, белдіктен 
алынған материал бөлшектері центрден тепкіш күштердің әсерінен 
щеткалардан шығарылып, бөлменің ластануына ықпал етеді. Theеткалардың 
айналу бағыты белдіктің қозғалысына қарама-қарсы болуы керек, ал сыртқы 
диаметрдегі жылдамдық белдіктің жылдамдығынан 2 ... 3 есе артық болуы 
керек.

Механикалық тазарту құрылғылары конвейердің төменгі (кері) 
тармағында тазартылған беті ауытқу барабанында немесе роликте 
жататындай етіп орнатылады. Зерттеулер көрсеткендей, белдікті сапалы 
тазарту үшін тазалағыш щеткалар мен қырғыштарды бірге орнатқан жөн [14, 
15].

Конвейердің тартқыш элементі - бір немесе екі тізбек, жүк көтергіш -
бағыттаушы жолдар бойымен қозғалатын бөлек тақтайшалардан тұратын 
(демек, конвейер пластиналы конвейер деп аталады) тұратын қатты металл 
немесе аз, резеңке матадан жасалған еден (кенеп). Тартым тізбектеріне 
динамикалық жүктемелердің әсер етуі олардың жылдамдығын, әдетте 1,25 м 
/ с дейін шектейді.

Ламелярлы конвейерлер дизайны бойынша көлденең орналасқан; 
көлбеу көлбеу; қиғаш; көлбеу-көлбеу-көлденең орындау.

Қабыршақты конвейердің (1.52-сурет) рамасы 5 бар, оның ұштарында 
екі тісті доңғалақ орнатылған - 2 жетек, жетегі 9 және кернеуі 7, керу 8. 
Шексіз палуба 3, жеке металлдан немесе сирек, ағаш тақтайшалардан тұрады, 
бір-екіге бекітілген соңғы тісті дөңгелектерді айналып өтетін және тістерімен 
қозғалатын тартқыш тізбектер 4.

Тігінен жабық тартқыш тізбектер тірек роликтерімен жабдықталған 
және конвейердің бойлық осі бойымен раманың 5 бағыттаушы жолдары 
бойымен едендермен бірге қозғалады.

Конвейер маршруттың кез келген нүктесінде бір немесе бірнеше 
шұңқырлар арқылы 6 тиеледі, ал соңғы тісті доңғалақ пен воронка арқылы 
түсіріледі 1. Аралық түсіру тек табанды конвейерлер үшін мүмкін. Жетек 

Қабырғалы конвейерлер - бұл тік жазықтықта немесе (арнайы 
нұсқасымен) кеңістікте орналасқан жол бойымен өткір немесе ыстық 
материалдарды, кесек немесе кесек жүктерді үздіксіз тасымалдауға 
арналған машиналар.
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көбінесе беріліс қорабы арқылы электр қозғалтқышымен жүзеге асырылады.

1.52 сурет - Пластиналық конвейер

Перронды конвейерлердің түрлері негізінен палубаның дизайнымен 
ерекшеленеді. Конвейер түрі оның мақсатына байланысты таңдалады. 
Перронды конвейерлер туралы ақпарат 1.2 кестеде келтірілген.

Қабыршақты конвейерлердің артықшылығы: ауыр материалдарды 
тасымалдауға мүмкіндік беретін қажетті беріктікке арналған металл 
палубаны пайдалану; жоғары беріктік тартқыш тізбектерді пайдалану үлкен 
ұзындыққа (2 км-ге дейін) және көтеру биіктігіне қажет конвейерлерді 
жүргізуге, сондай-ақ жоғары өнімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді; 
көлбеу 70 ° дейін көлбеу және өткелдердің кіші радиустары бар түрлі 
маршруттар бойынша жүктерді тасымалдау; еден төсеніштерін науаларға
қоректендіргіштерді қолданбай тікелей жүктеуді қамтамасыз ету.

Пластиналы конвейерлердің кемшіліктері металды айтарлықтай 
тұтыну және өндіріс шығындарының жоғары болуы.

Жалпы мақсаттағы стандартты пластиналы конвейерлерде тартқыш 
элементі, әдетте, келесі типтегі пластиналық тарту тізбектері (МЕМСТ 588-
81) болып табылады: PV - табақша жеңі; PVR - пластиналы жең-ролик; ПВК -
тегіс біліктері бар табақша гильзасы; PVKG - біліктерінде жоталары бар жең-
роликті тақтайша және PVKP - роликтердің жанында роликті мойынтіректері 
бар гильзалы-роликті табақша.

Конвейердің тартқышы соңғы жұлдызшаларға орнатылған. 
Пластиналы конвейерлерде бұрандалы немесе серіппелі-бұрандалы созу 
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құрылғылары қолданылады (1.53-сурет). Ең кең тарағаны - бұрандалы қатты 
құрылғылар. Серіппелі-бұрандалы созғыштар үлкен жүктемедегі үлкен 
конвейерлерде 0,25 м / с-тен жоғары жылдамдықта конвейер жұмысы кезінде 
пайда болатын тартқыш тізбектердің керілуінің және ұзындығының өзгеруін 
өтеу үшін қолданылады. Тартқыштың жүрісі тарту тізбегінің қадамына 
байланысты 320 ... 2000мм аралығында орнатылады.

Кесте 1.2 - Пластиналық конвейерлер түрлері (МЕМСТ 22281 - 76) және 
ауданы оларды қолдану

Конвейер 
түрінің белгісі

Конвейер түрі Қолдану аймағы

ПР Тегіс ашық Даналық жүктерді тасымалдау үшін
ПС тегіс толқынды Көліктік дана және байытылған (кесек) 

жүктер үшінВ Бүйір толқынды 
БВ Бүйір толқынды Көліктік сеппелі және дана жүктер үшін
КМ қорапты ұсақ Сеппелі жүктерді тасымалдау үшін
КГ қорапты терең

Пластиналы конвейер жетегі жетекші жұлдызшалардан, беріліс 
механизмінен және электр қозғалтқышынан тұрады. Электр 
қозғалтқышының кездейсоқ сөніп қалуы немесе беру механизмінде 
кинематикалық байланыстың бұзылуы кезінде жүріс бөлігінің өздігінен 
қозғалуы мүмкін көлбеу немесе аралас жолды конвейерлерде ратчет немесе 
роликті тығын немесе электромагниттік тежегіш орнатылған.
Бұрыштық жетек жұлдызшаларында әдетте бес-сегізден тістер болады; олар 
болаттан, сирек шойыннан құйылады, сонымен қатар композициялық -
шойыннан құйылған корпуспен және қаңылтыр болаттан жасалған тәжімен.

а - бұранда; б - серіппелі бұранда

Сурет 1.53 - Кернеу

Жетектің беріліс механизмі қосымша редукторы немесе тізбекті 
жетегі бар бір редуктор немесе редуктор болып табылады. Егер 
жылдамдықты тегіс басқару қажет болса, электр қозғалтқышы мен беріліс 
қорабы арасындағы беріліс механизмінде жылдамдықты вариатор орнатады. 
Ұзын және ауыр жүктелген конвейерлер бірнеше жетектермен жобаланған.
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Конвейер рамасы - прокат профильдерінен жасалған болаттан 
дәнекерленген металл құрылым: бұрыштар, каналдар. парақтар. Шеткі 
бөліктер жетекке және керу құрылғысына арналған жеке жақтаулар түрінде, 
ал еденді тіреу үшін ортаңғы бөлік - ұзындығы 4 ... 6 м металл құрылымының 
бөлек бөліктері түрінде жасалады [14, 15, 16].

Іс жүзінде оларды көбінесе шнектер деп атайды. 1.54 суретте шнек 
жұмыс істеп тұрған - машинаны жүктеу көрсетілген.

Бұрандалы конвейерлер сусымалы, ұсақ кесек, тұтқыр, паста 
материалдары мен зиянды түтін шығаратын ыстық тауарларды және т.с.с. 
тасымалдау үшін кеңінен қолданылады, өйткені бұл құрылымдарда суағар 
оңай бітеліп қалады. Бұрандалы конвейерлердің ұзындығы 76 м-ге дейін 
жетеді, бірақ мұндай ұзын конвейерлер жоғары пайдалану шығындарымен 
байланысты. Жүктің қозғалысын көлбеу немесе тік көлбеу бойымен 
көлденеңінен де, жоғарыдан да жасауға болады. Көтеру биіктігі 15 м жетеді, 
конвейердің өнімділігі 50 т / сағ дейін.

Сурет 1.54 - Машинаны бұрандамен жүктеу

Сурет 1.55 - Көлденең бұрандалы конвейер

Бұрандалы (бұрандалы) конвейер - бұрандалы сызық бойымен 
орналасқан жүздері бар айналмалы білікті пайдаланып, шұңқыр бойымен 
қозғалатын жүкті тасымалдауға арналған стационарлық машина.
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1.55-суретте бекітілген, 7-ден тұратын бұрандалы конвейер 
көрсетілген, оның төменгі бөлігі жарты цилиндр тәрізді, жоғарыдан тегіс 
қақпақпен 3 жабылған, жетек білігі 8, оған бекітілген тасымалдау 
бұрандасының жүздері бар; соңы 2 және 6 және аралық тіректер 4; жетек 
(электр қозғалтқышы 12, редуктор 1, муфталар 10 және 11); жүктеу 5 және 
түсіру 9 құрылғы.

Бұрандалы біліктің соңғы және аралық (аспалы) тіректері бар. Бір 
шеткі тіреуіштің итергіш подшипнигі болуы керек және бұрандаға әсер 
ететін осьтік күш бұрандалы біліктің кернеуінде жұмыс істейтін етіп 
орналастырылуы керек.

Бұранданы қалыңдығы 4 ... 8 мм болат қаңылтырдан штамптау арқылы 
жасайды, содан кейін білікке дәнекерлейді. Қатты бұрандалар (сурет 1.56, а) 
құрғақ ұнтақты, ұсақ түйіршікті және орташа көлемді материалдарды 
тасымалдау кезінде қолданылады; таспалы бұрандалар (1.56-сурет, б) - кесек
немесе жабысқақ жүктерді тасымалдау кезінде; пішінді бұрандалар (1.56-
сурет, с) - кокстеу материалдарын жылжыту кезінде немесе көлік-
технологиялық операцияларды біріктіру үшін (араластыру, ұсақтау, сулау 
және т.б.). Бұрандалы конвейерлі шұңқыр әдетте қалыңдығы 2-8 мм 
қаңылтыр болаттан жасалады.

1.56 сурет - Бұрандалардың түрлері

Бұранданың айналу жылдамдығы тасымалданатын жүктің түріне және 
бұранданың диаметріне байланысты. Бұл неғұрлым көп болса, салмақтардың 
көлемдік тығыздығы мен абразивтік қасиеттері неғұрлым төмен болса және 
бұранданың диаметрі аз болса. Бұранданың диаметрі жүктеме бөліктерінің 
мөлшеріне байланысты. Ол біркелкі өлшемді жүкті тасымалдаған кезде оның 
өлшемінен 10-12 есе, ал біркелкі емес жүктерді тасымалдаған кезде оның 
максималды өлшемінен 4 ... 6 есе үлкен болуы керек.

Еркін ағынды жүктерді тасымалдау кезінде таспалы спиральмен 
конвейердің өнімділігі шамамен 20 ... 30% құрайды, ал жетек күші үздіксіз 
спиральмен жүретін конвейерге қарағанда шамамен 10% -ға аз.

Жүктің қозғалатын жағында орналасқан бұранданың бас мойынтірегі 
әдетте тартылады, өйткені ол осьтік жүктемені қабылдайды. Бұл жағдайда 
бұрандалы білік шиеленісте жұмыс істейді, бұл оның диаметрін азайтуға 
мүмкіндік береді.

Сыйымдылығы 30 т / сағ болатын бұрандалы және ленталы 
конвейерлердің сипаттамаларын салыстыру кезінде ұзындығы 10 м болған 
кезде олардың пайдалану шығындары шамамен бірдей, ал ұзындығы 100 м 
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болған кезде бұрандалы конвейердің құны ленталық конвейердің құнынан екі 
есе артық екендігі анықталды.

Бұрандалы конвейерлер:
суағардың орналасуына байланысты:
Г - көлденең;
Н - көлбеу (көлбеу бұрышы 20 ° дейін);
бұранданың диаметріне байланысты:
Р1 - бұрандасы тұрақты диаметрлі конвейерлер;
Р2 - диаметрі айнымалы конвейерлер;
бұранданың қадамына байланысты:
Р3 - тұрақты бұрандалы бұрандасы бар конвейерлер;
P4 - айнымалы бұрандалы конвейерлер;
Диаметрі 125 мм, қадамы 100 мм, спиральдың сол бағыты бойынша 

бір бұрандалы бұрандалы көлденең конвейерді белгілеу:
Бұрандалы конвейер G1 - 12.5 - 10L МЕМСТ 2037 - 82.

Көлбеу лифтілерде жұмысшы тармақ тіреу роликтері немесе арнайы 
бағыттағыш жолдар бойымен қозғалады. Бос тұрған тармақ не еркін ілінеді, 
сонымен қатар тіреуіш құрылғылар бойымен қозғалады (1.57-сурет).

Лифтілер - жүктерді тік немесе тік бағытта қозғалатын қондырғылар.
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        а б
а - тік, б - бос ілулі бос бұтақпен көлбеу,

1 - жетекпен лифтінің жоғарғы басы; 2 - тізбек; 3 - шелек; 4 - қаптама;
5 - төменгі бас; 6 - жүктеу шұңқыры; 7 - кернеу бұрандасы;

8 - түсіру шұңқыры

1.57 сурет - Шелектегі лифтілер

Ең кең таралғаны тік лифтілер, олар дизайны бойынша қарапайым 
және күрделі пішінді қаптаманы немесе бос тұрған тармаққа арналған 
арнайы тіреу құрылғыларының болуын қажет етпейді.

Лифтілердің тартқыш элементі тізбек (С - тізбекті элеватор) немесе 
резеңке-матадан жасалған конвейер таспа (L - таспалы элеватор) болуы 
мүмкін.

Шелек тік элеваторлар құрылыс материалдары кәсіпорындарында 
сусымалы материалдарды тік тасымалдау үшін кеңінен қолданылады. 
Олардың көлденең қимасының өлшемдері салыстырмалы түрде аз, жүктерді 
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үлкен биіктікке (60 м-ге дейін) көлемді өнімділіктің кең диапазонымен (5 ...
500 м3 / сағ) жеткізуді қамтамасыз етеді. Жаппай жүк шелектермен 
қозғалады.

Лифттің шартты белгіленуі оның түрін қамтиды, оның атында тарту 
элементі мен шелектің түрі бар.

Лифтілер келесі түрлерде шығарылады:
LG - терең шелектері бар жоғары жылдамдықты белдеу;
LM - кішігірім шелектері бар жоғары жылдамдықты белдеу;
LO - жабық өткір бұрышы бар шелектері бар төмен жылдамдықты 

белдеу;
TsG - терең шелектері бар жоғары жылдамдықты тізбек;
TsO - жабық өткір бұрышы бар шелектері бар төмен жылдамдықты 

тізбек;
TsS - жабық дөңгелек шелектері бар төмен жылдамдықты тізбек;
CGT - арнайы шелектері бар төмен жылдамдықты тізбек.
Сусымалы материал түріне және оның тортқа бейімділігіне 

байланысты шелектердің әр түрлі түрлері қолданылады. Лифтілердің 
шелектерін тиеу оны лифтінің түбінен жоғары көтеру арқылы жүзеге 
асырылады (1.57-сурет, а). Scoop тиеу жүк аулауға айтарлықтай төзімділік 
туғызбайтын жүктер үшін қолданылады (шаңды және ұсақ түйіршікті 
жүктемелер). Кесек және абразивті жүктемелер тікелей шелектерге 
құйылады. Шелектің ені L кесек жүктерді тасымалдау кезінде бөлшектердің 
мөлшеріне байланысты болады.

Лифт шелектерін жоғары жылдамдықта түсіру лифтінің жоғарғы 
жағындағы шелектерден жүкті центрден тепкіш күш әсерінен шығару 
арқылы жүреді (1.58, а-сурет).

а - құю және центрифугалық түсіру арқылы жүктеумен; б - ауырлық 
түсірумен және ауырлықпен түсірумен; в - аралас тиеу кезінде (құю және 

жинау) және бағытталған түсіру кезінде.

1.58 сурет - Шелек лифтіні тиеу-түсіру схемасы
Төмен жылдамдықта эжекция болмайды және жоғарғы тісті 

доңғалақты айналып өткенде жүк шелектерден төгіліп кетеді. Бұл жағдайда 
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лифтінің бос тұрған тармағын ауытқу қажет (1.58, б-сурет), сіз жүктеме 
астындағы қабылдағыш науаны алмастыра аласыз немесе лифтті көлбеу етіп 
жасай аласыз.

Егер жүктемені төмен жылдамдықты лифтке шелектерді бұрмай құю 
қажет болса, бүйірлік бағыттаушылары бар шелектерді қолданыңыз (1.58, с-
суретті қараңыз), оның алдыңғы қабырғасы келесі шелектен төгілген жүктің 
арнасы ретінде қызмет етеді. және жетек барабанына ең үлкен адгезия 
қамтамасыз етілетін жерде.

Керу құрылғылары элеватордың төменгі жағында орналасқан, бұл 
қажетті тарту күшін тарту үшін тарту элементінің өзі мен төменгі барабанды 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік құралдары. Кез-келген типтегі лифтіні қозғалтқыш 
өшірілген кезде жүктің салмағының әсерінен өздігінен жүретін кері 
қозғалыстан қорғау үшін жетекке тек бір бағытта қозғалуға мүмкіндік 
беретін тоқтату қондырғысы орнатылған. Көбінесе бұл мақсатта роликті 
немесе ратчетті аялдамалар қолданылады. Кейде лифттерде электромагниттік 
тежегіштер орнатылған.

Тартқыш элементі үзілген кезде лифттің жүрісі мен корпусына зақым 
келтірмеу үшін шынжырлы элеваторларда арнайы тізбекті ұстағыштар 
қолданылады, ал белдік элеваторларында шелектер бүйір қабырғалары 
бойымен шиеленіссіз жүретін болат арқандармен жалғасады және кенелер 
сынған кезде шелектер құлап қалмайды. Бұл кезде тартқыш элементі үзілген 
кезде электр қозғалтқышын өшіретін кернеу барабандарына 
(жұлдызшаларға) жылдамдық релесі орнатылады [14, 15, 16].

Пневматикалық және гидравликалық тасымалдау құрылғылары. 
Құбырлар арқылы жүктерді пневматикалық тасымалдау инъекциялық немесе 
вакуумдық сорғылармен құрылған құбырдың басында және соңында ауа 
қысымының айырмашылығының әсерінен болады. Пневматикалық 
тасымалдау негізгі тауарларға да, бөлшектерге де қолданыла алады.

Құбырлар арқылы ауа қозғалысын құру әдісіне байланысты 
пневматикалық қондырғылардың бірнеше түрі бар: сору; инъекция; аралас.

Сорғыш қондырғылар (сурет 1.59, а) вакуумдық сорғыны (сорғышты) 
немесе желдеткішті пайдаланып құбырдың шығысында вакуумның пайда 
болуына байланысты жұмыс істейді 5. Құбыр өткізгіш жүйесі герметикалық 
герметизацияланған, сондықтан кіре берісте ауа құбырға 2 саптама 1 арқылы 
жүктемен бірге сорылады. құрамында майда шаңдар бар жүк пен ауаның 
шөгіндісі 4-сүзгіден өтіп, тазартылады және сорғы арқылы атмосфераға 
шығарылады.

Бөлу камерасының шлюздері жүктер мен шаңды сәйкесінше өткізеді, 
бірақ атмосферадан ауаның құбырға түсуіне жол бермейді. Сорғыш 
қондырғының жұмысы кезінде шаңдану алынып тасталынады, өйткені 
қондырғының бүкіл көлемінде қысым атмосферадан аз болады және 
герметикалдылық бұзылған жағдайда ауа әрдайым жүйенің ішінде 
қозғалады.
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Жүкті бірнеше тиеу пункттерінен бір түсіру пунктіне жинау кезінде 
сорғыш қондырғыларды қолданған жөн. Пневматикалық сорғыш 
қондырғылар қысымның үлкен айырмашылығын жасай алмайтындықтан 
(вакуум 70 кПа-дан аспайды), олар негізінен жеңіл салмақты жүктерді 
салыстырмалы түрде қысқа қашықтыққа тасымалдау үшін қолданылады -
негізінен теміржол вагондары мен кемелерді тиеу үшін.

1.59 сурет - Пневматикалық көлік қондырғыларының сызбалары

Сорғы қондырғылары (сурет 1.60, б) құбырға сығылған ауаны айдау 
есебінен жұмыс істейді. Осы типтегі қондырғыларда компрессор, үрлегіш 
немесе желдеткіш 7 ауа өткізгішке сығылған ауаны жібереді, ол құбырға 
ылғал бөлгіш 9 арқылы кіреді. 10-тамақтандырғыш құбырға жүктемені 
мәжбүрлеп жібереді, содан кейін сепараторда 3 шөгеді де, 5 сүзгі арқылы ауа 
атмосфераға тарайды. Бұл құрылғылар жүктерді бір жүктеу пунктінен 
бірнеше түсіру нүктелеріне тармақталған құбыр арқылы тасымалдауға 
ыңғайлы. Құбырдағы қысым 600 кПа-ға жетуі мүмкін, сондықтан 
пневматикалық инжекциялық қондырғыларды ауыр шаңды және кесек 
жүктерді өте ұзақ қашықтыққа тасымалдау үшін пайдалануға болады.

Аралас қондырғылар (1.60, в-сурет) жүкті қайта тиеу орнына, әдетте, 
сорғыш құбыр арқылы, содан кейін айдау құбыры арқылы түсіру орнына 
жеткізеді. Бұл құрылғылар жүктерді бірнеше тиеу пункттерінен жинауға 
және бірнеше жүк түсіру пункттеріне жеткізуге мүмкіндік береді. 
Өнеркәсіпте бұл қондырғылар алыс қашықтыққа тасымалдау үшін 
қолданылады.

Жүктерді пневматикалық тасымалдаудың бірқатар артықшылықтары 
бар: күрделі кеңістіктік маршрут бойынша тасымалдау мүмкіндігі; жүк 
тасымалдауды технологиялық операциялармен үйлестіру (кептіру, ұсақ

а б

в
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фракцияларды бөлу және т.б.); жүкті бірнеше жерден бірнеше нүктеге дейін 
жеткізу мүмкіндігі; шаңның болмауы және жүктің жоғалуы; жүктің 
жоғалуын азайту мүмкіндігі; тасымалдау процесін толықтай дерлік 
автоматтандыру, бұл еңбек жағдайын жақсартады және қызмет көрсететін 
персоналдың санын азайтады.

Жүктерді пневматикалық тасымалдаудың кемшіліктері: жоғары 
энергия шығыны, 1 ... 5 кВтсағ / т дейін жетеді және механикалық 
тасымалдау кезінде энергияны тұтынудан 10 ... 15 есе асады; пневматикалық 
құрылғылардың тозуының жоғарылауы, әсіресе абразивті жүктерді 
тасымалдау кезінде; пайдаланылған ауаны атмосфераға шығар алдында 
шаңнан мұқият тазарту қажеттілігі; дымқыл, торт және жабысқақ тауарларды 
тасымалдаудың мүмкін еместігі.

Пневматикалық тасымалдаудың ауамен араласатын түрі - цемент 
сияқты құрғақ, шаңды жүктерді аэрациялау (ауамен қанықтыру). 
Нәтижесінде, жүктер сұйықтыққа айналады және ауырлық күші әсерінен өте 
аз көлбеуі бар арнайы ойықтар бойымен қозғалады.

Сол жағдайларда (өнімділік, ұзындық) жүкті пневматикалық
шұңқырмен тасымалдау үшін қажетті қуат бұрандалы немесе конвейердің 
басқа түрімен тасымалдауға қарағанда 5 ... 8 есе аз болады.

Жүктердің үздіксіз ағынын қамтамасыз етудің маңызды шарты жүктің 
бүкіл бағыт бойынша ауамен қанықтылығын сақтау болып табылады. Ол 
үшін жүктің негізгі салмағын қанықтырғыш ауамен 15 ... 35% өзгерту керек; 
бөлшектердің бір-біріне үйкелуі ауа бөлшектерінің үйкелісімен 
алмастырылады.

Температурасы 135 ° С дейінгі жүктер пневматикалық ойықтар 
бойымен тасымалданады, ал ыстыққа төзімді кеуекті тақталар болған 
жағдайда, мысалы, керамика - температурасы 530 ° С дейін. Тауарларды 
қаныққан ауамен тасымалдау ауа өткізбейтін және қозғалатын немесе 
тозатын бөліктері жоқ қарапайым, арзан қондырғылар жасауға мүмкіндік 
береді, энергияны аз тұтынумен, жоғары өнімділікпен және кішігірім 
өлшемдермен сипатталады. Кемшілігі - көліктің ықтимал ұзақтығын 
шектейтін төменге қарай көлбеу құру қажеттілігі.
Ірі жүктер сумен қоспада құбырлар арқылы тасымалданатын 
гидравликалық тасымалдау да кең қолданысқа ие болуда.

Шламды жылжытудың негізгі үш схемасы 
бар: ауырлық күші, қысым және аралас.
Гравитациялық гидравликалық 
тасымалдау - бұл ең қарапайым және 

арзан (сурет 1.60, а), онда шламдар қозғалыстарға қарай аздап еңіспен 
шұңқырлар бойымен қозғалады.

Бункерден 1 жүк 2 қақпа арқылы шығарылады және таспалы конвейер 3 
арқылы араластырғыш шұңқырға жеткізіледі. Шлам ерітіндісінің құбырынан 
6 кіру және шығу нүктелеріндегі шлам ерітінділерінің деңгейінің 
айырмашылығымен туындаған қысым әсерінен жүк тағайындалған жерге 
жеткізіледі. Алайда, гидротранспорттың бұл түрі шектеулі қолданыста 

Пульпа – алаімен жүк 
қоспасы.
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болады, өйткені жүктің қозғалысы тек бір бағытта (табиғи қысым әсерінен 
төменге қарай) жүзеге асырылады.

Қысыммен гидротранспорттық қондырғылар тасымалданатын жүкті 
құбырға енгізу әдісімен ерекшеленеді, бұл сонымен қатар қолданылатын 
механикалық жабдықты анықтайды. 1.60, b суретте көрсетілген қысым 
тізбегінде; тасымалданатын жүк 9 ыдыста 8 сумен араластырылады және 
шлам ерітіндісіне 11 ерітінді сорғышымен немесе сорғыш экскаватормен 
жіберіледі 11. Құбыр 11 арқылы ол құрғатқыш елекке 14 беріледі, одан жүк 
қабылдау бункеріне 15 түседі, ал су қоқыс жәшігіне 16. ағады. су құбыры 12 
қабылдаушы құрылғыға оралады 8. Бұл схемада көлденеңінен ғана емес, 
сонымен қатар жоғары қарай да тасымалдауға болады.

1.60-суреттегі аралас схемада су мен жүк шлам ерітіндісіне бөлек 
жіберіледі. Су сорғысы 20 су қоймасынан 21 суды алады және таза суды 
құбырға айдайды, ал тасымалданған салмақ қысым құбырына қоректендіргіш 
бар камерадан тұратын арнайы құрылғы 19 арқылы енгізіледі. Целлюлоза 
құбыр арқылы 18 қабылдаушы қондырғыға 17 беріледі, мұнда жүк бұрынғы 
схемадағыдай судан бөлінеді. Бірінші қысым тізбегінің артықшылығы -
жеткілікті күрделі қоректендіру құрылғысының болмауы, ал екіншісі - негізгі 
механикалық қондырғыны - оның тозуының төмендеуіне және жүктің қатты 
бөлшектерінің зақымдануына байланысты таза сумен жұмыс жасайтын су 
сорғысын жеңілдету.

Гидротранспорттың артықшылығы мыналар болып табылады: кез-
келген бұрышта және тігінен көтерілумен күрделі маршрут бойынша
шамадан тыс жүктемемен тасымалдау мүмкіндігі; айтарлықтай өнімділік; 
пайдаланудың қарапайымдылығы және толық автоматтандыру, өйткені 
құбыр трассасында механикалық жабдық жоқ; тасымалдауды кейбір 
технологиялық процестермен үйлестіру.

Алайда, тасымалданатын жүктердің типіне және сипаттамаларына 
қойылатын шектеулер, целлюлозамен жанасатын құбырлар мен 

механизмдердің бөліктерінің қарқынды тозуы және энергияны тұтынудың 
жоғарылауы осындай құрылғылардың қолдану аясын біршама тарылтады.

1.60 сурет - Гидравликалық тасымалдаудың схемалары

  
 



106

Гидравликалық көлік жүйелері ашық немесе жабық болуы мүмкін. 
Ашық жүйеде су бір рет қолданылады, содан кейін айналымнан 
шығарылады. Бұл судың көп мөлшерін тұтынады және суды резервуарға 
жібермес бұрын тазартатын құрылғыларды қажет етеді. Жабық жүйеде су 
тізбекке қайта пайдалану үшін қайтарылады. Бұл күрделі тазартқыш 
құрылғылардың қажеттілігін жояды [14].

1.2.3 Тұтқыр материалдар мен сусымалы материалдарды 
химиялық өндіруге арналған жабдықты пайдалану ережелері

Механикалық және технологиялық жабдықтарды техникалық 
пайдалану ережелері осы жабдықты пайдалануға, қызмет көрсетуге және 
жөндеуге байланысты химиялық кәсіпорындар мен жөндеу ұйымдарының 
барлық жұмысшылары мен инженерлері мен техниктері үшін.

Техникалық пайдалану ережелерімен (TПE) бірге бұл адамдар 
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өртке қарсы 
құралдар туралы қолданыстағы ережелерді білуге және оны қатаң сақтауға 
міндетті.

СTE операциялық операцияларына қойылатын жалпы техникалық 
талаптарға бақылау мен жұмыс жағдайлары мен жұмыс режимдерін қалыпқа 
келтіру кіреді.

Жұмыс жағдайларын бақылау және қалыпқа келтіру.
Пайдаланылатын қондырғылар мен оған жақын аумақ (кеңістік) таза 

және бөтен заттардан, қоқыстардан, технологиялық қалдықтардан, шаңнан,
кірден, төгілген майдан және т.б. (дене бөліктерінің, тауашалардың, су 
қоймаларының қуыстарына назар аударуды ұмытпаған кезде). Техникалық 
қызмет көрсетуден және жөндеуден кейін құрал-саймандарды, 
қондырғыларды, ауыстырылған және орнатылмаған қосалқы бөлшектерді, 
бекіткіштерді, майлағыш материалдарды және басқа материалдарды, 
уақытша күзеттерді және т.б. алыңыз.

Нормативтік-техникалық құжаттаманың (НТҚ) талаптарына сәйкес 
келуі керек:

– жабдықты орналастыру орны мен ерекшеліктері, нысанды 
жарықтандыру, қоршаған ортаның температурасы, ылғалдылығы, 
қоршаған ортаның ауа жылдамдығы, шаң, газдың ластануы;

– техникалық сипаттамалары (өлшемдері, температурасы, қаттылығы, 
пластикасы, абразивтік қасиеттері) еңбек объектілерінің (өңделетін, 
тасымалданатын және сақталатын: шикізат, материалдар, 
дайындамалар, бұйымдар);

– жабдықты пайдаланатын, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді орындайтын пайдалану персоналының біліктілігі;

– жол жағдайы (көлік құралдары мен тасымалданатын объектілер үшін);
– қондырғы жүйелерін (саны, ауқымы және сапасы жағынан) майлау 

материалдарымен, гидравликалық, салқындатқыш сұйықтықтармен 
және т.б. қамтамасыз ету.
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Майлау және гидравликалық жүйелер шартталған (ластанбаған) 
материалдар мен сұйықтықтармен толтырылуы керек, олардың 
сертификаттары бар және тек тиісті жабдықтың паспортында көрсетілген 
маркалары бар. Майлау және гидравликалық жүйелер (редукторлар, 
ванналар, трансмиссиялар, бактар) ыдыстарындағы майлар мен 
сұйықтықтардың деңгейлері көрсетілген шектерде болуы керек:

Lubric жағармайлардың, гидравликалық сұйықтықтардың және судың 
құрамы (химиялық құрамы, механикалық қоспалары).

Жұмыс істейтін объектілердің үйкелетін қондырғыларын карталарға 
(кестелерге) және майлау схемаларына сәйкес майлаңыз.

Рұқсат етілмейді:
– объектіге механикалық, химиялық, температуралық, электрлік, 

электромагниттік, сәулелену және басқа әсер ету, НТД 
қарастырылмаған;

объектілік бөліктерге механикалық күштердің, электрлік 
(дәнекерлеу) токтың, жоғары температураның (дәнекерлеу алауының 
жалынынан, электр доғасын дәнекерлеудің), балқытылған металдың 
шашырауының (электр және газбен дәнекерлеу кезінде) қажетсіз әсері;

механизмдер мен құрылғылардың ішіне бөгде заттардың, дәнекерлеу 
электродтарының, үгінділердің, қоқыстардың, шаңның түсуі.

Кәсіпорында белгіленген тәртіпке сәйкес жабдықты құрылғылармен, 
құралдармен, тауарлық-материалдық құндылықтармен және қосалқы 
бөлшектермен толықтыру қажет.

Жұмыс режимдерін бақылау және қалыпқа келтіру.
Машинаны немесе механизмді басқаратын қозғалтқыштың 

параметрлері (қуаты, жылдамдығы) NTD сәйкес келуі керек. Осы 
параметрлердің негізсіз өзгеруіне, механикалық күштердің 
ұлғаюына және олардың беріліс құрылғыларына және 
машиналардың, механизмдердің жұмыс органдарына, сондай-
ақ ғимараттар мен құрылыстардың элементтеріне әсер ету 

жиілігін болдырмаңыз.
Нысанның «бос жылдамдықта» жұмыс уақыты минималды болуы 

керек.
Жабдықтар мен оның бөлшектері (корпустың бөлшектері, металл 

конструкциялары, қаптамалар, қоршаулар, муфталар, мойынтіректер, тісті 
доңғалақтар, редукторлар, майлау материалдары, аспаптар, электр 
қозғалтқыштары, іске қосу, тежеу, құлыптау құрылғылары, қауіпсіздік 
құрылғылары, бекіткіштер) жақсы жағдайда болуы керек , жобаға сәйкес 
орнатылған және аяқталған.

Рұқсат етілмейді:
– шекті жағдайға жеткен, сондай-ақ жұмыс істемейтін бөлшектерді 

пайдалану, мысалы, тозу, бұзылу (сыну, жарылу), чип, доғал, жарылу, 
деформация, коррозия, серпімділіктің жоғалуы, тығыздық нәтижесінде;
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– кедергі келтіретін бөлшектердің, сондай-ақ бұрандалы, кілтпен, 
шпильмен, сынамен, тойтармамен және басқа бекітілген байланыстармен 
әлсіреу;

– бекітілген қосылыстарды құлыптайтын және NTD қарастырған 
элементтердің болмауы немесе бұзылуы;

– жағармай материалдарының, гидравликалық жүйелердің 
сұйықтықтарының, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйелеріндегі судың 
ағуы (объектінің элементтерін салқындатуға арналған суды қоса) және 
пневматикалық жүйелердегі сығылған ауа;

– рельсті жолдардың, негізгі бөлшектердің (рамалар, рамалар, арқалықтар, 
рамалар) геометриялық осьтерінің нақты орналасуының орын 
ауыстыруы; кинематикалық байланысқан бөлшектер, құрастыру 
қондырғылары, механизмдер, құрылғылар (подшипниктер, муфталар, 
жүріс дөңгелектері, редукторлар, электр жетектері).

Қозғалыстағы бөліктер мен буындардағы бос орындар мен соққылар 
қолайлы мәндерде болуы керек.

Нысанды сынау және пайдалану кезінде:
– дабыл беру жүйелерінің құрылғылары (сигнал шамдары, дыбыстық 

сиреналар, қоңыраулар) персоналға объектінің күйі мен сипаты туралы 
тез және тиімді хабарлауы керек;

– іске қосу, тежеу, блоктау құрылғыларының, қауіпсіздік құрылғылары мен 
құрылғыларының жауап беру уақыты, сондай-ақ жабдық бөлшектерінің 
тежелу қашықтығы (бітуі) НТД белгіленген шектерде болуы керек;

– подшипниктерде, редукторларда, редукторларда, жүріс бөлігінде, бөгде 
шу, соққы, қалыптан тыс діріл, сілкіністер, түтін, жалын, булар, 
бөлшектердің қызуы, кинематикалық байланыстардың бұзылуы, 
сырғанау жолдары қолайсыз. Мойынтіректердің жұмысындағы шу 
біркелкі болуы керек, өткір соққыларсыз. Термометр болмаған кезде 
алақанды мойынтіректерді бекіту нүктелеріне жеңіл қысыммен салыңыз. 
Қалыпты қыздыру температурасы (50 ... 55 ° С) қолыңызды қызған бетке 
ұзақ уақыт ұстауға мүмкіндік береді;

– бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіштері (термометрлер, 
манометрлер және т.б.) өлшеу объектісінің нақты жағдайына жол 
берілетін қателікке сәйкес келуі және көрсетілген шектерде болуы керек;

– жағармай материалдары, гидравликалық жүйелердің сұйықтықтары, 
судың шығыны, қысымы, температурасы) объектінің тиісті элементтеріне 
жеткізу нүктесіндегі су (оның ішінде салқындатқыш бөлшектер үшін) 
параметрлері қолайлы мәндерде болуы керек.

Май немесе басқа сұйықтық ағып кеткен жағдайда, реттелетін 
тығыздағыштарды қатайтып, реттелмейтіндерін ауыстырыңыз. Ластанған 
(қолданылған) сүзгі элементтерін уақытында жуыңыз (ауыстырыңыз).

Белгілі бір машиналар мен құрылғылардың жұмыс ережелері жұмыс 
жағдайлары мен жұмыс режимдерін бақылау мен қалыпқа келтіру бойынша 
тізімделген ұсыныстар негізінде әзірленген. Төменде байланыстырғыш 
материалдар мен сусымалы материалдарды химиялық өндіруге арналған 
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кейбір машиналар мен жабдықтардың жұмыс ережелерінің мысалдары 
келтірілген.

Тегістеу машиналарының жұмыс ережелері. Ұнтақтайтын 
машиналардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін маңызды факторлардың 
бірі - олардың дұрыс жұмыс істеуі. Пайдаланушы персонал машиналарды 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтауы керек.

Егер қандай да бір ақаулар табылса, оларды жою керек, содан кейін 
ғана пайдалануға беру керек.

Еріксіз майлау үшін май сорғысын қосып, май ағызатын құбырдан 
қалай шығатынын тексеріп, барлық мойынтіректерге майдың ағуын мұқият 
бақылаңыз.

Жақ ұсақтағыштардың жұмысы өте қатал өндірістік жағдайларда 
жүреді (ауыспалы жүктеме, абразивті шаңның әрекеті және т.б., ұсатқыш 
бөлшектерінің қызмет ету мерзіміне әсер етеді.

Мойынтіректерде майдың болуы мен сапасын, сондай-ақ 
ұсақтағыштың аралық тақтайшалары мен жылжымалы иектің осіне қызмет 
ететін май арматурасында қою майдың болуын тексеру қажет.
Жақ ұсақтағышты бастамас бұрын тексеріңіз:

1) негізгі және байланыстырушы өзек мойынтіректерін 
бекіту;
2) сауыт тақталарын (щектерді) бекіту;
3) бекіту болттары мен гайкаларын тарту;
4) реттелетін сыналарды бекіту;
5) маховиктің кілттері.

Жетек белдіктерінің жұмысқа қабілеттілігін және күзетшілердің 
болуын қадағалау қажет. Іске қосу алдында ұсатқыштың аузы кесектерден 
тазартылады. Ұнтақтағышты жүктемесіз қосу керек. Ұсатқыштарды іске 
қосуды жеңілдету үшін маховикті кішкене бұрышпен айналдырады, сонда 
байланыстырушы штанганың ауырлығы айналады. Қалыпты жылдамдыққа 
жеткенде, материал жүктеу басталады.

Ұнтақтағышқа берілетін материал біркелкі болуы керек және оның 
айналу санының күрт өзгеруіне әкелмеуі керек. Ұсақтағышты шамадан тыс 
жүктемеңіз. Жүктеуді тоқтатпас бұрын тоқтатыңыз. Ұсатқыш камерасы 
материалдан таза болғаннан кейін, ұсатқыштың қозғалтқышын өшіруге 
болады. Жақ ұсақтағыштарды пайдалану кезінде эксцентрлік біліктің 
мойынтіректеріне ерекше назар аудару керек, оларды 70 ° C-тан жоғары 

қыздыруға жол бермейді.
Ұсатқыш жұмыс істеп тұрған кезде оны тазаламаңыз 

немесе жөндемеңіз, белдікті қоймаңыз немесе шешпеңіз, 
ұнтақтағыштың аузынан материал бөліктерін немесе бөгде 
заттарды алып тастамаңыз немесе ұстамаңыз. Ұсатқыштың 

аузындағы бөлшектерді алып тастау немесе оларды түрту арнайы 
құрылғының көмегімен жасалуы керек.

Ұнтақтағыш белдіктерін, шкивтері мен маховиктерін күзету керек, ал 
төсектің бүйір қабырғалары кесектердің ұсақтағыштың аузынан секіру 
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мүмкіндігін болдырмайтын арнайы қорғаныс қоршауларымен жабдықталуы 
керек [12].

Конусты ұнтақтағыштарды пайдалану кезінде олардың бірқалыпты 
жұмысын қамтамасыз ету үшін дұрыс және үздіксіз жүктеуге, майлау 
режиміне, майдың тазалығына, дұрыс күтімге және уақытылы жөндеу мен 
тексеруге, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруға, станокқа қызмет көрсету 
жөніндегі пайдалану нұсқауларын сақтауға ерекше назар аудару қажет.

Конусты ұнтақтағышты күтіп-ұстау және пайдалану кезінде пайдалану 
конустық ұнтақтағышты іске қосуға, іске қосуға дайындыққа, жұмыс кезінде 
күтім мен қызмет көрсетуге және ұсатқышты тоқтатуға арналған негізгі 
талаптарды пайдалану персоналының орындауынан тұрады. Ұсатқышты іске 
қоспас бұрын тексеріңіз:

1) тарату тақтасын бекіту;
2) реттеуші бөліктің болттарын бекіту;
3) тиеу-түсіру механизмдерінің жарамдылығы;
4) серіппелерді бекіту, болттар мен шыбықтар;
5) бронды бекіту.
Май жүйесінде майдың болуы мен сапасы, жетек белдіктерінің 

жұмысқа жарамдылығы да тексеріледі. Егер майлар белбеулерде немесе 
шығырларда болса, оларды сүртіңіз. Жетек білігін осьтік орын ауыстыруға 
болмайды және ұсатқыштың иегінде материал болмауы керек. 
Қоршаулардың болуы және жұмысқа жарамдылығы тексеріледі. Сақшылар 
болмаған кезде немесе олардың дұрыс жұмыс істемеуі кезінде ұсатқышты 
іске қосуға жол берілмейді.

Жұмыс кезінде май өлшегіштегі майдың айналымын, майлау 
жүйесіндегі тығыздағыштарды және көлденең біліктің жеңінің 
температурасын үздіксіз бақылаңыз. Егер ақаулық анықталса, ұсатқыш 
тоқтатылады және ақаулықтың себебі жойылғаннан кейін оны қайта қосады.

Қабаттың нашарлауына байланысты рельеф саңылауы реттеледі. 
Тоқтатпас бұрын жүктеуді тоқтату керек, содан кейін ұсатқыштың 
қозғалтқышы өшіріледі. Жетектің кенеттен ажыратылуы жағдайында 
ұсатқыш материалды толық тазалағаннан кейін іске қосылады.

Ұнтақтағыштың бірқалыпты жұмыс істеуі үшін қатты материал 
ұнтақтағышқа түскен кезде сынудан қорғауға арналған амортизаторлы 
серіппелердің дұрыс жұмысын бақылау қажет. Қалыпты реттелетін қуат 
көзімен серіппелер жұмыс істемеуі керек. Егер серіппелер тұрақты немесе 
жартылай әрекет етсе, ұсатқыш шамадан тыс жүктеледі немесе серіппелер 
дұрыс тартылмайды. Серіппелер машинаның төлқұжатына сәйкес тартылады. 
Серіппелерді шамадан тыс түзету тірек сақинасын бұзуы мүмкін.

Әдетте, қаптаманың тозуын өтеу үшін сыртқы (бекітілген) конусты әр 2 
... 3 күн сайын сәл төмендетіп отыру ұсынылады. Сонымен қатар, әр осындай 
өзгерістен кейін монтаждау болттарының мықтап тартылуын қамтамасыз ету 
қажет, өйткені сыртқы конустың нашар бекітілуі бұзылуларға және 
ұсатқышты жөндеу қажеттілігіне әкелуі мүмкін [12].
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Роликті ұнтақтағыштардың, сондай-ақ жақ және 
конусты ұнтақтағыштардың жұмысы өте қиын жұмыс 
жағдайында жүреді.

Орамдарды бастамас бұрын:
1. шкивтерді, тісті доңғалақтарды, мойынтіректерді бекіту, концентратордың 
тартқыш конустарын, таңғыштарды, төсем плиталарын, сақиналы 
серіппелердің созылуын;
2. жетектің белдіктерінің жарамдылығы және дұрыс күйі;
3. орамдар арасындағы саңылаудың ені.

Жұмыс кезінде майлау құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін, 
орамдарға кіретін және шығатын материалдың көлемін және ұсатқыштың 
материалмен біркелкі берілуін бақылау қажет. Тоқтамас бұрын, электр 
қуатын екі ... үш минут ішінде тоқтату керек. Беру бункеріндегі барлық 
материал біткен соң, ұсатқышты тоқтатуға болады.

Роликті ұнтақтағыштардың дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін 
машинаның майлау режиміне ерекше назар аудару қажет. Кәдімгі 
мойынтіректерді майлау мезгіл-мезгіл өзекшенің үстіндегі қалталарды 
толтыратын киізден жасалған жастыққа сұйық майды құю арқылы немесе 
майды пайдаланып үздіксіз май беру арқылы жүзеге асырылады. 

Дөңгелектегі мойынтіректерді шприцтің немесе майдың 
емізікшесінің көмегімен маймен майлайды [12].

Балға ұсатқыштардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету 
үшін жұмысқа дайындық және іске қосу, техникалық қызмет 
көрсету мен күтім жасау кезінде және машинаны жұмыстан 

кейін тоқтатудың негізгі ережелерін қатаң сақтау қажет.
Ұсатқышты іске қоспас бұрын тексеріңіз:
1. шкивтерді, муфта жартыларын, мойынтіректерді, балғаларды, балға 

осьтерін, ротор дискілерін және басқа байланыстарды бекіту;
2. мойынтіректерде майдың болуы;
3. ұсатқыш роторының кептеліп қалғаны (ол еркін айналуы керек);
4. барлық сауыт тақталарын бекітудің беріктігі (соғу және қажет болған 

жағдайда бекіту болттарын тарту арқылы);
5. жетектегі белдіктердің немесе муфталардың жұмысқа қабілеттілігі 

және тиісті күйі;
6. тиеу-түсіру құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігі және ұсатқышта 

материалдың болуы;
7. ұсатқыш корпусының барлық люктері мен люктерін жабудың 

тығыздығы.
Жұмыс кезінде май жүйесінің денсаулығын, ұнтақтағышқа кіретін 

және одан шығатын материалдың көлемін, сондай-ақ материал ағынының 
біркелкілігін бақылау қажет. Балға диірменінің жұмысы кезінде ротор мен 
тор арасындағы саңылау реттелмеуі керек және корпустың артқы қақпағы 
ашылмауы керек. Тоқтатпас бұрын материал жүктеуді тоқтатыңыз. 
Ұсатқышты тоқтатқаннан кейін машинаның барлық сыртқы бөліктері шаң 
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мен кірден, ал тор тор бітелген материалдан тазартылады. Бұл 
кезде балғалардың, торлардың және астардың жарамдылық 
дәрежесі белгіленеді.

Шығатын материалдың мөлшері көрсетілгенге сәйкес 
келмеген жағдайда, ротор мен тордың арасындағы саңылауды өзгерту, 
жұмыс істеп тұрған балғаларды аудару (немесе оларды жаңаларына 
ауыстыру) немесе ротордың айналымдарының санын өзгерту қажет. Бұл 
жағдайда жоғары ротордың айналу жылдамдығы жұқа материалға сәйкес 
келеді (және керісінше).

Балғалы диірмендердің қалыпты жұмысы майлау режиміне және май 
сапасына байланысты. Ротордың шарикті және роликті мойынтіректері 
қалпақша майы немесе шприц көмегімен маймен майланған. Әдетте жазық 
мойынтіректер сақиналы жағылады. Мойынтіректерге майдың берілуі жеке 
немесе орталықтандырылған немесе қол сорғыдан болуы мүмкін [12].

Диірмендердің дұрыс ұйымдастырылған жұмысы мен күтімі олардың 
өнімділігі мен ақаусыз жұмысын анықтайды, жөндеу шығындарын азайтады 
және жөндеу мерзімдерін ұзартады.

Тең жүктеу, жабдықты майлау және жабдықтың тазалығы осыған 
байланысты. Диірмендердің біркелкі жүктелмеуі шикізаттың үлкен 
бөліктерін бір мезгілде жеткізумен қатар жүреді, белгілі бір сәтте шамадан 
тыс жүктеме туғызады және ауысымда бүкіл өндірістік ағын желісінің 
өнімділігі төмендейді және бөлшектердің тозуы артады. Бұл кемшіліктерді 
жою тегістеу машиналарының жүктелуін реттеу автоматикасын енгізу 
арқылы жүзеге асырылады.
Роликті ұнтақтағыштарды іске қоспас бұрын мыналарды тексеріңіз:

1. диірмен қақпақтарында (тиеу-түсіру), барабанда, мойынтіректерде 
және жетек механизмдерінде жарықтардың болуы;

2. бронды тақталарды бекітетін астарлы болттардың болуы;
3. қоршаулардың болуы және жұмысқа жарамдылығы. Қоршаулар 

болмаған кезде немесе олардың дұрыс жұмыс істемеуі кезінде ұсатқышты 
іске қосуға жол берілмейді;

4. автоматты блоктау және дабыл жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігі.
Диірменді іске қосу «Цемент зауыттарын техникалық пайдалану 

ережесінің» талаптарына сәйкес іске қосуға дайын болғаннан кейін, ескерту 
белгісін беріп, қоршалған қауіпті аймақтың ішінде адамдар болмаған 
жағдайда ғана ауысым бригадирінің нұсқауы бойынша жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Диірменді пайдалану кезінде: оның астында болуға, айналмалы 
бөліктерін түзетуге, майлауға және тазартуға, сондай-ақ қоршаудың артына 
өтуге тыйым салынады. Ұнтақтағыштарды сұрыптау кезінде жұмысшылар 
қолғап киюі керек.

Одан тегістеу корпустарын түсіру кезінде диірменнің айналмалы 
бөліктерінің жанында болуға тыйым салынады [1, 12].

Сусымалы материалдарды жіктеуге арналған машиналар.
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Пайдаланушы перделер экрандарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 
қатаң сақтауы керек. Экранды бастамас бұрын:

– кранның және оған іргелес аумақтың ластануы және бітелуі;
– драйверді қосу және дабылды ескерту сигналы болған кезде рульді 

пайдалану (басқару панеліндегі қызыл шам жанып тұр), мұнайды ағызу 
кезінде май шығыны жеткіліксіз, май желілері бітеліп немесе үзіліп 
қалады;

– діріл қоздырғыштарынан дренаждағы мұнай температурасының 60-65 
°С -тан жоғары, ал жылу алмастырғыштан шығатын жерде - 40-45 °С 
жоғары болуы (егер температура жоғары болса, майды салқындату үшін 
жылу алмастырғышқа су беруді көбейтіңіз);

– майлау жүйесіндегі қысымның 0,5 МПа-дан (5 кгс / см2) жоғарылауы;
– Май сызықтарының икемді шлангтарын кез-келген бөлікке немесе 

заттарға ысқылау немесе ысқылау;
– шуылдың жұмыс істеуі кезінде қалыптан тыс шу; шу бәсең және 

біркелкі болуы керек. Аномальды шу мен соққылардың пайда болуының 
барлық жағдайларында күркіреуді тоқтатыңыз, себебін анықтаңыз және 
оны жойыңыз;

– үйінділер астындағы экранның жұмысы.
Агломератты тек экранның қабылдау науасына салыңыз, ал 

материалдың құлау биіктігі 1,5 ... 2 м-ден аспауы керек.
Электрлік тежегішсіз экранды тоқтатуға қатаң тыйым салынады, себебі 

бұл құрылыс құрылымдарының бұзылуына әкелуі мүмкін.
Экранның өнімділігі төмендеген кезде серіппелердің жай-күйін, 

оларды орнату орнының тазалығын, экранның қозғалмалы бөліктерінде 
артық дәнекерленген бөлшектердің болмауын тексеріңіз.

Сүзгі картриджін электр қозғалтқышын ауысымда 2 ... 3 рет 1,5 ... 2 
минут қосып қосу арқылы тазалаңыз.

Рауылдауды іске қосу үшін алдымен май құю станциясын іске 
қосыңыз, тек белгіленген мұнай айналымынан кейін - гүрілдеу.

Экранды тоқтатқан кезде алдымен діріл қоздырғышын өшіріңіз және ол 
толығымен тоқтағаннан кейін ғана - май станциясы.

Экран корпусы техникалық шарттарда горизонтқа сәйкес бұрышпен 
корпустың разряд жағына қарай төмен түсуімен орнатылуы керек. Тұрақты 
қозғалыс кезінде экран корпусының тербеліс амплитудасы экранның 
техникалық (паспорттық) мәліметтеріне сәйкес келуі керек.

Орнатылған серіппелер биіктігінің айырмашылығы - экран 
корпусының амортизаторлары 5 ... 10 мм-ден аспауы керек.

Діріл қоздырғыштары мен аралық білікті құрастыру ерекше дәлдікпен 
орындалуы керек: жұпталған беріліс дөңгелектеріндегі қауіптер, діріл 
қоздырғышының жартылай муфталары мен аралық біліктер туралануы керек; 
екі діріл қоздырғышындағы теңгерімсіздік бірдей жағдайда болуы керек.

Төмендегілердің кез келгені пайда болса, экран бөліктерін 
ауыстырыңыз:
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– діріл қоздырғыштарының домалақ мойынтіректері - сепаратордың 
немесе басқа бөлшектердің бұзылуы, радиалды клиренстің 0,33 мм-ден 
асуы;

– серіппелер - қалдық деформация, жарықтар;
– экран корпусы, торлы плиталар - жарықтар;
– V-белдікті беру белдіктері бірдей ұзындық пен керілу болуы керек, жаңа 

және пайдаланылған белдіктерді бір жиынтыққа орнатуға жол 
берілмейді.

Мұнда экрандардың барлық түрлері үшін жалпы жұмыс ережелері 
келтірілген. Экрандардың әр түрі бойынша нақты ақпарат тиісті пайдалану 
нұсқаулықтарында келтірілген [17].

Материалдарды ауа классификациясына арналған жабдық.
Сепараторларды жұмысқа дайындау келесі кезекпен жүруі керек.

Коллектор корпусын шешіп, барабан құрылғыларының орналасуын 
тексеріңіз, олар тостағанның ішкі қабырғасымен үйлесіп, жаңғақтармен 
бекітілуі керек. Барабан тежегіштерін босатыңыз, яғни тежегіш рычагтарын 
төмендетіңіз. Механизмді қолмен бұраңыз. Айналдыру механизмнің барлық 
буындарында кедергісіз, еркін болуы керек.

Сорғы тісті доңғалақтарын майлау үшін (әсіресе жұмыс ұзақ үзілістен 
кейін), сепараторды бастамас бұрын, сүзгі мен сорғыш желісін маймен таза 
камерадан майға толтырыңыз.

Қызмет көрсететін персонал сепараторларды пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықты қатаң сақтауы керек. Бөлгішті бастамас бұрын сізге:

1. машинаның дұрыс жұмыс істейтіндігіне, құбырдың дұрыс 
қосылғанына және электр қозғалтқышының сәйкес кернеу желісіне 
қосылғанына көз жеткізіңіз, магниттік стартерді қосу үшін сепараторды іске 
қосыңыз;

2. электрқозғалтқышты іске қосқаннан кейін 1-2 минут ішінде сорғыш 
құбырдағы түзу клапанды біртіндеп номиналды өнімді қамтамасыз ететін 
жағдайға дейін ашыңыз;

3. қолда бар аспаптардың көрсеткіштерін қадағалаңыз: манометр, 
вольтметр, амперметр, сонымен қатар тазартылатын майдың біртектілігін 
қадағалаңыз;

4. тор мен электрқозғалтқыш мойынтіректерінің температурасы 
белгіленген стандарттардан аспайтындығына көз жеткізіңіз.

Сепаратордың жұмысы кезінде пайда болатын шу бөгде дыбыстарсыз 
монотонды болуы керек. Іске қосу кезеңінде ілінісу камераларының сырғып 
кетуіне байланысты барабан толық жылдамдыққа жеткеннен кейін жоғалып 
кететін тән дыбыс пайда болуы мүмкін. Редуктор жұбы мен сорғының 
мойынтіректерінің шуы бөтен дыбыстарсыз біркелкі болуы керек.

Механизм ваннасындағы майдың температурасы 70 ° C аспауы керек.
Сепаратордың жұмысы кезінде барабан мен сүзгіні мезгіл-мезгіл онда 

жиналатын механикалық қоспалардан тазалап отыру қажет. Тазарту 
кезеңдері іс жүзінде анықталады және майдың механикалық қоспалармен 
бастапқы ластану дәрежесіне байланысты. Барабанды уақытында тазаламау 
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сепаратордың қалыпты жұмысын бұзады - тазалау сапасы нашарлайды, діріл 
күшейеді.

Егер бөлу процесінде мұнай мен отынды үздіксіз жуу болмаса, 
сепаратордың шамамен 6 сағаттық жұмысынан кейін су пломбасын 
жаңартқан жөн.

Егер май немесе отынды жуу қажет болса, суды барабанға су 
тығыздағышының толтыру саңылауы арқылы тікелей жіберуге болады. Бұл 
жағдайда судың температурасы бөлінген өнімнің температурасынан төмен 
болмауы керек.

Құбырдың фланецті қосылыстарында, сондай-ақ сорғының, 
механизмнің және коллектор корпусының ыдыспен көлденең қосқышының 
тығыздағыштары арқылы майдың және бөлгіш қалдықтардың ағуына жол 
берілмейді.

Сепараторды тоқтату үшін сору желісіндегі тікелей клапанды өшіріңіз. 
Барабанға майдың түсуін және оның коллектордағы канал арқылы ағуын 
тоқтатқаннан кейін (оны саңылау арқылы бақылау арқылы орнатуға болады) 
магниттік стартердің «тоқтату» батырмасын басу арқылы электр 
қозғалтқышын желіден ажыратыңыз. Сепараторды тоқтатқан кезде тежегішті 
барабанды тез тоқтату қажет болғанда ғана басқан жөн. Егер мұндай 
қажеттілік болмаса, тежегішті баспаған дұрыс, немесе қысқа уақыт ішінде 2 
... 3 секундқа тежеген дұрыс [18].

Сүзгілерді қолданған кезде олардың бірқалыпты жұмысын қамтамасыз 
ету үшін тиісті күтім мен уақтылы жөндеу мен тексеруге, жұмыс орнын 
дұрыс ұйымдастыруға, сондай-ақ станокқа қызмет көрсету жөніндегі жұмыс 
нұсқаулығын сақтауға ерекше назар аудару қажет.

Фильтрлеу бетінің ластануы кез-келген дизайндағы сүзгілермен жиі 
кездеседі. Ластану мөлшерін сүзгіден өткен газды (сұйықтықты) беретін 
және шығаратын құбырларға орнатылған манометрлер көрсеткіштері 
бойынша анықтауға болады. Әдетте, қондырғыны пайдалану жөніндегі 
нұсқаулық қысымның төмендеуін көрсетеді, оған жеткеннен кейін сүзгіні 
тазалауды тоқтату керек.

Тіреу арқалықтарының біліктерінің геометриялық осьтен ауытқуы 
біліктің ұзындығының 1 м-іне 0,5 мм-ден аспауы керек, рамалар мен 
плиталар дұрыс пішінге, сызаттарсыз, шлак қосындыларсыз, тесіктерсіз, 
салбыраған және басқа ақауларсыз таза және тығыз бетке ие болуы керек.

Шламды беру және ағызу тесіктері тегіс беткеймен дөңгелектенуі 
керек. Тесіктерді жақтаулар мен плиталардың қуысымен байланыстыратын 
слоттардың беті, сондай-ақ плиталардың шүмектеріндегі жарықтар таза және 
тегіс болуы керек. Саңылаулар өлшемдерінің жобаланғаннан ауытқулары ± 
1,5 мм-ден аспауы керек.

Сүзгі прессінің ең типтік ақаулары: қысу құрылғысының нашар 
жұмысы, сүзгі матаның серпінділігі, сүзілген сұйықтықтың біркелкі 
таралуын бұзу, жақтаулар мен плиталардың түйіспелердегі қысымының 
төмендеуі.
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Сүзгі прессінің тіректерінің біліктерінің осьтері бір-біріне параллель 
және төсектің жұптасу бетіне перпендикуляр болуы керек. Кереуеттің бекіту 
беті мен тіреуіш арқалықтарға орнатылған тақта немесе жақтау арасында 
параллель емес болу тақтаның (жақтаудың) биіктігінің 1 м-ге 0,3 мм-ден 
аспауы керек. Аралықтың ортасында тіреу арқалықтарының біліктерінің 
ауытқуы 5 мм-ден аспауы керек.

Отыратын беттер параллель болуы керек. Плиталар мен қаңқалардың 
биіктігі мен еніндегі параллелизм 0,25 мм-ден аспауы керек. Суспензияны 
беру және шығару үшін рамалар мен плиталардағы тесіктердің ығысуына 1,5 
мм артық жол берілмейді.

Барабанды вакуум-сүзгілердің ең типтік ақаулары: жетек ақаулығы, 
труннион ұшының және дистрибьютор басының ауыстырылатын 
шайбаларының үйкелетін беттерінің жеткіліксіз реттелуі, пышақтардың 
нашар реттелуі.

Барабанды вакуум-сүзгіш жақтауының көлденеңдігі 1м үшін 0,2мм 
құрайды. Барабанның мойынтіректері қақпақтармен жабылған және білік 
тіректері мен жоғарғы мойынтіректер қабықтарының арасындағы саңылаулар 
бақыланады. Саңылаудың мөлшері 0,5 ... 0,7 мм болуы керек.

Құрылғының іші таза болуы керек. Егер торды жуу әдісімен тазалау 
мүмкін болмаса, оны ауыстыру керек.

Фланецті қосылыстарда бос орындар болмауы керек, оларды қатайту 
немесе тығыздағыштарды ауыстыру арқылы жойылады.

Серіппелі қысқыштардың әйнектері айналу ыңғайлылығы үшін 
тексеріледі. Олар оңай айналуы керек, бірақ тербелместен; тығыз орналасқан 
көзілдіріктер ұяның үстінен қиылады.

Вакуумды соратын сүзгілер үшін фланецтің және басқа қосылыстардың 
тығыздығы үлкен маңызға ие. Тығыздықты бұзу вакуумды жоғалтуға және 
соның салдарынан өнімділіктің төмендеуіне әкеледі [13, 15].

Термиялық процестерге арналған жабдық. Жылуалмастырғышты 
бастамас бұрын:

1. технологиялық құралдар мен аспаптардың қосылуының дұрыстығы 
мен сенімділігінде;

2. технологиялық схемаға сәйкес аппаратпен байланысты басқару, 
өшіру және сақтандыру клапандарының сенімділігінде.

Барлық кіріс және шығыс құбырлары құрылғыға қосылмас бұрын 
кірден тазаланып, сығылған ауамен тазалануы керек.

Корпустың қабырғалары мен құбырлар арасындағы температура 
айырмашылығы құрылғының жобалық құжаттамасында көрсетілген рұқсат 
етілген мәндер шегінде сақталуы керек.

Аппаратты тоқтатқан кезде алдымен қаптама мен құбырлар 
арасындағы температураның рұқсат етілген айырмашылығын сақтай отырып, 
өнімді құбыр кеңістігінен, содан кейін сақиналық кеңістіктен алып тастау 
керек.

Қалқымалы басы бар және оған компенсаторы бар құрылғыларды іске 
қосу кезінде ортаны түтікке және сақиналық кеңістікке бір уақытта беру 

  
 



117

керек. Бұл жағдайда құбырдағы және сақиналы кеңістіктегі қысым 
айырмашылығы жобалық құжаттамада көрсетілген рұқсат етілген мәндер 
шегінде сақталуы керек.

Аппараттың корпусы мен құбырларының температурасының көтерілу 
немесе төмендеу жылдамдығы сағатына 30 ° C-тан аспауы керек.

Аппаратты қысыммен жүктеу 0,25Рраб; 0,5Рраб.; 0,75Рраб.
баспалдақтарында 15 минуттық қысымды ұстаумен жүзеге асырылуы керек; 
Егер ережелерде өзгеше көрсетілмесе. Қысымды жүктеу жылдамдығы 
минутына 0,05 МПа (0,5 кгс / см2) аспауы керек.

Келесі жағдайларда құрылғы дереу тоқтатылуы керек:
– қысым техникалық сипаттамалармен рұқсат етілген деңгейден 

жоғарылаған кезде, егер қызмет көрсетуші персонал қабылдаған 
шараларға қарамастан қысым төмендемесе;

– технологиялық режим бұзылған жағдайда;
– есептік мәндерден асатын температуралық жағдайда;
– егер аппараттың негізгі элементтерінде жарықтар, 

төмпешіктер, тығыздағыштардың жарылуы, қабырғалардың 
едәуір жұқаруы, дәнекерленген тігістердегі терлеу болса;

– егер құрылғыларда және олардың элементтерінде қысыммен жұмыс 
істейтін жарықтар, төмпешіктер, қабырғаның жұқаруы, дәнекерленген 
жіктердегі саңылаулар, ағып кетулер немесе терлеу, фланецті 
қосылыстардағы ағып кетулер, тығыздағыштардың жарылуы 
анықталса;

– егер оқшаулауда денеде және тігістерде ақаулар бар екендігін 
көрсететін ылғалданудың іздері табылса;

– қауіпсіздік клапандары істен шыққан жағдайда;
– фланецті жалғауға арналған бекітпелердің ақаулығы немесе толық емес 

саны кезінде.
Айналмалы барабан пештерінің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету 

үшін жұмысқа дайындық және іске қосу, техникалық қызмет көрсету мен 
күтім жасау кезінде және машинаны жұмыстан кейін тоқтатудың негізгі 
ережелерін қатаң сақтау қажет.

Пешті бастамас бұрын сізге:
Корпусты тексеріңіз. Металл қаптаманың жергілікті күйіп қалуы 

қабаттың бұзылуын көрсетеді. Пешті пайдалану кезінде корпуста жарықтар 
пайда болса, тірек біліктерінің дұрыс орнатылғандығын мұқият тексеріңіз.

Жолақтан басқару белгілеріне дейінгі қашықтықты тексеріңіз: пештің 
бүкіл периметрі бойынша рұқсат етілген ауытқу ± 1 мм.

Кеппен мен төсеніш сақинасының арасындағы саңылауларды 
тексеріңіз: пештің корпусы қызған кезде оның кеңеюін өтеу үшін оларды 2 ... 
4 мм аралығында сақтау керек. Саңылаулар металл мойынтіректерді алу 
немесе қосу арқылы реттеледі.

Айналмалы тісті доңғалақ тісті доңғалақ арасында келесі 
саңылауларды сақтау керек: радиалды саңылау 0,2 м + (5 ... 7) мм-ден, ал 
бүйірлік саңылау - 1 ... 1,5 мм-ден аспауы керек (м - бұл тісті беріліс модулі), 
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1.61-суретте бақылау сызбасы көрсетілген пеш корпусындағы айналмалы 
берілістің орналасуы. Сәйкестік айналмалы тісті доңғалақ пен жаңадан 
орнатылған тісті доңғалақ тісті доңғалақтың арасындағы жетек 
стерженьдерін басу арқылы тексеріледі.

а - осьтік жүгіру үшін, b - радиалды жүгіру үшін;

Сурет 1.61 - Пеш корпусындағы айналмалы берілістің орналасуын 
тексеру схемасы

Редиалды саңылауға арналған тісті доңғалақтың сәйкес келмеуі тістің 
ұзындығынан 0,25 мм-ден, ал бүйірлік саңылау үшін 0,18 мм-ден аспауы 
керек. Тексеру тісті доңғалақтардың тістерінің арасына орналастырылған 
және олар домаланғаннан кейін саңылаулар туралы із қалдыратын қорғаныш 
штангаларды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Тістің байланысы бояуға тексеріледі. Әрбір тістің жалпы ұзындығы 
тістің енінен кемінде 50% құрайтын бірнеше жанасатын дақтар болуы керек.

Жұмыс кезінде мойынтіректің температурасы 65 ° C аспауы керек.
Жұмыс кезінде пешті осьтік түрде суық немесе ыстық жағына қарай 

жылжытпау керек. Пеш барабанының осьтік жылжуын тірек біліктерін 
эмпирикалық түрде орнатылған бұрышқа бұру арқылы жоюға болады [13, 15, 
19].

Көлік құралдары. Лифтпен жүк тасымалдау кезінде қыздыру 
температурадан аспауы керек: тізбекті элеваторлар үшін 80 ° С, белбеу 
элеваторлар үшін 60 ° С жоғары емес.

Шелектердің ішкі беттерінде тартқыш құрылғыға шелектердің 
бекітпелерін қоспағанда, материалдың шелектен құйылуына кедергі болатын 
шығыңқы бөліктер болмауы керек.

Доңғалақты мойынтіректер ластанудан қорғалуы керек.
Жетек кептелмей, біркелкі айналуы керек.
Лифт корпусының бөліктері туралануы керек. Жеке учаскелердің 

вертикальдан ауытқуы қиманың биіктігінің 0,002-ден аспауы керек, лифтінің 
вертикалдан жалпы ауытқуы 15 мм-ден аспауы керек.

Белдік элеваторының құрастырылған жүріс бөлігінде шелектерді 
белдікке (белдікке) бекітетін болттардың бастары белдеу жазықтығынан 
жоғары шықпауы керек.
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Жоғарғы және төменгі біліктер осьтерінің параллельсіздігі және 
жоғарғы және төменгі біліктер осьтерінің тік жазықтықтан ауытқуы 1 м-ге 
0,5 мм артық емес.

Жетектің және жұмыс істемейтін біліктердің жұлдызшалары осьтерінің 
орын ауыстыруы 0,5 мм-ге 1 м, бірақ толық биіктікте 3 мм-ден аспайды.

Корпустың қабырғаларының вертикалдан ауытқуы 1 м-ге 1 мм 
құрайды, бірақ толық биіктікте 5 мм-ден аспайды [20].

Таспалы конвейерлер. Конвейерге қызмет көрсетуге дайындалған және 
конвейерлерді немесе осыған ұқсас жабдықты жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету бойынша қажетті техникалық білімі мен өндірістік 
дағдылары бар және қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқаулық алған 
адамдар ғана жіберілуі мүмкін.

Конвейер «Старт» батырмасын қысқа уақыт басу арқылы іске 
қосылады. Түймені басқаннан кейін команданы орындау тәртібі келесідей:

– конвейер жолы бойынша ескерту дыбыстық сигналы беріледі;
– басқару блогынан электр қозғалтқышын іске қосу және жетекті босату 

туралы команда жіберіледі;
– жылдамдықты жинағаннан кейін конвейер белгіленген параметрлерді 

басқару режимінде жұмыс істейді (жылдамдық, сырғанау, белдіктің 
сырғуы және т.б.).

Конвейердің жұмысын тоқтату басқару панеліндегі немесе басқару 
блогындағы «Тоқтату» батырмасын қысқа уақытқа басу арқылы жүзеге 
асырылады.

Конвейерге техникалық қызмет көрсету оның ұзақ мерзімді ақаусыз 
жұмысын, жұмыс істейтін персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған және профилактикалық тексерулерден, механизмдерді 
тазалаудан, майлаудан, кішігірім ақауларды жоюдан, жөндеуден, жоюдан 
және әртүрлі жөндеу түрлерінен тұрады.

Келесі ақаулар анықталған жағдайда конвейерді дереу тоқтату керек:
– қауіпсіздік сақшылары сынған немесе шығарылған;
– беріліс қорабындағы қалыптан тыс соғу және шу;
– таспаның түйіспелі буынының зақымдануы;
– жетек барабандарындағы таспаның сырғып кетуі; таспаның 

қозғалмайтын бөліктеріне және басқа заттарға тигенше немесе 
жүктен тыс төгілгенге дейін роликті тіректерде немесе барабандарда 
таспаның қашуы;

– жетек барабанынан төсемді алу, барабанды кептеу;
– бос бұрандалар және ақаулы болтсыз қосылыстар;
– түтіннің пайда болуы немесе жанып тұрған лентаның иісі;
– қорғаныс, блоктау, конвейердің авариялық тоқтау құралдарының 

дұрыс жұмыс істемеуі;
– өртке қарсы жабдықтың болмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі.
Конвейердің жұмысы кезінде конвейердің механикалық компоненттері 

мезгіл-мезгіл майлануы керек. Конвейерлік қондырғыларды майлау 
«Конвейерлік майлау картасына» сәйкес жүргізілуі керек.
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Бақылау тестілері

1. Тұтқыр материалдар
А) бетондар мен ерітінділер, гидрооқшаулағыш құрылғылар, құрылыс 

құрылымдарының жеке элементтерін монолиттеу үшін қолданылатын 
минералды және органикалық шыққан заттар.

B) минералды және органикалық шыққан заттар
C) бетон және ерітінділер, гидрооқшаулағыш құрылғылар жасау үшін 

қолданылатын заттар.
D) бетон және ерітінді жасау үшін қолданылатын минералды текті 

заттар.
E) бетон жасау, құрылыс құрылымдарының жеке элементтерін 

гомогенизациялау үшін қолданылатын органикалық шыққан заттар.

2. Құрғақ құрылыс қоспалары
А) сумен сұйылтқанда әр түрлі мақсаттағы пластикалық 

ерітінділерге айналатын бір компонентті ұнтақтар. Олар минералды 
байланыстырғыштардың, басқарылатын дисперсиясы бар минералды 
толтырғыштардың, полимерлер мен түрлендірілген химиялық қоспалардың 
негізіндегі байланыстырғыштардың құрамы.

B) сумен сұйылтқанда әртүрлі мақсаттағы пластикалық 
ерітінділерге айналатын көп компонентті ұнтақтар. Олар минералды 
байланыстырғыштардың, басқарылатын дисперсиясы бар минералды 
толтырғыштардың, полимерлер мен түрлендірілген химиялық қоспалардың 
негізіндегі байланыстырғыштардың құрамы.

C) сумен сұйылтқанда әртүрлі мақсаттағы сұйық ерітінділерге 
айналатын көп компонентті ұнтақтар.

D) сумен сұйылтылған кезде әртүрлі мақсаттағы пластикалық 
ерітінділерге айналатын ұнтақтар.

E) сумен сұйылтқанда әртүрлі мақсаттағы пластикалық 
ерітінділерге айналатын көп компонентті ұнтақтар. Олар минералды 
байланыстырғыштардың, басқарылатын дисперсиясы бар минералды 
толтырғыштардың, полимерлер мен түрлендірілген химиялық қоспалардың 
негізіндегі байланыстырғыштардың құрамы.

3 Функционалды мақсаты бойынша механикалық процестерге 
арналған жабдықтар бөлінеді

A) экрандар, жіктеуіштер, ұнтақтағыштар, диірмендер, 
араластырғыштар, дозаторлар және т.б.

B) экрандар, жіктеуіштер, ұнтақтағыштар, пештер, 
тоңазытқыштар, дозаторлар және т.б.

C) экрандар, классификаторлар, рекуператорлар, диірмендер, өлшеу 
машиналары, дозаторлар және т.б.

D) экрандар, сорғылар, ұсатқыштар, диірмендер, қысым датчиктері, 
диспенсерлер және т.б.
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E) экрандар, жіктеуіштер, қоймалар, шнектер, араластырғыштар, 
дозаторлар және т.б.

4. Гидромеханикалық процестерге арналған жабдыққа кіреді
А) тұндырғыш бактар, диірмендер, сепараторлар, ұсатқыштар, 

сүзгілер, электростатикалық тұндырғыштар, сұйық орталарды 
механикалық және айналмалы араластыруға арналған аппараттар және 
т.б.

B) тұнбаға арналған цистерналар, центрифугалар, сепараторлар, 
гидроциклондар, сүзгілер, электрофильтрлер, сұйық орталарды механикалық 
және циркуляциялық араластыруға арналған аппараттар және т.б.

C) тұндырғыштар, центрифугалар, пештер, гидроциклондар, сүзгілер, 
тоңазытқыштар, сұйық орталарды механикалық және айналмалы 
араластыруға арналған аппараттар және т.б.

D) тұндырғыштар, жылуалмастырғыштар, сепараторлар, 
гидроциклондар, диспенсерлер, электрофильтрлер.

E) тұндырғыштар, центрифугалар, май станциялары, 
гидроциклондар, уатқыштар, электростатикалық қондырғылар.

5. Термиялық процестерге арналған жабдыққа кіреді
А) уатқыштар, регенеративті және жанасатын жылу 

алмастырғыштар, диірмендер, жылыту пештері, плазматрондар, сонымен 
қатар буландырғыштар мен кристаллизаторлар.

B) рекуперативті, регенеративті және контактілі жылу 
алмастырғыштар, жылу құбырлары, жылыту пештері, үлестіргіштер, 
өлшеу.

C) рекуперативті, регенеративті және жанаспалы жылу 
алмастырғыштар, жылу құбырлары, жылу пештері, плазматрондар, 
сонымен қатар буландырғыштар мен кристалдану құрылғылары

D) циклондар, регенеративті және жанасатын 
жылуалмастырғыштар, жылу құбырлары, сепараторлар, плазматрондар, 
сондай-ақ буландырғыштар мен кристалдану құрылғылары.

E) рекуперативті, регенеративті және жанаспалы жылу 
алмастырғыштар, жылу құбырлары, жылыту пештері, сүзгілер, 
тұндырғыштар.

6. Жақ ұсақтағыштар
А) машиналар үздіксіз және негізінен ірі ұсақтауға қолданылады.
B) үздіксіз әсер ететін агрегаттар және негізінен дөрекі ұсақтауға 

қолданылады.
C) машиналар үздіксіз және негізінен материалдарды ұнтақтау үшін 

қолданылады.
D) шектеулі әсер ететін машиналар және негізінен дөрекі ұсату үшін 

қолданылады.
E) дұрыс жауап жоқ.

  
 



122

7. Конусты ұнтақтағыштардың артықшылықтарына жатады
А) тыныш, теңдестірілген жұмыс (маховиктің қажеті жоқ); 

ұнтақтаудың жоғары дәрежесі.
B) әсер етудің үздіксіздігі және материалды бір уақытта ұсақтау 

және ию арқылы жою нәтижесінде жоғары өнімділік.
C) ұдайы әсер ету және материалды бір уақытта ұсақтау және ию 

арқылы жою нәтижесінде жоғары өнімділік; тыныш емес, теңдестірілген 
жұмыс; ұнтақтаудың төмен дәрежесі.

D) A B жауаптары дұрыс.
E) әсер етудің үздіксіздігі және материалды бір уақытта ұсақтау 

және ию арқылы жою нәтижесінде жоғары өнімділік; тыныш, 
теңдестірілген жұмыс (маховиктің қажеті жоқ); ұнтақтаудың жоғары 
дәрежесі.

8. Домалақ ұсатқыштар
A) Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар негізінен материалды екі 

айналмалы орам арасында немесе айналмалы орама мен қозғалмайтын щек 
арасында ұсату және бөлу принципі бойынша жұмыс істейді.

B) Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар, негізінен, қозғалмалы және 
бекітілген щек арасындағы материалды ұсақтау және бөлу принципі 
бойынша жұмыс істейді.

C) Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар негізінен айналмалы орама мен 
қозғалмайтын конус арасындағы материалды ұсақтау және бөлу принципі 
бойынша жұмыс істейді.

D) Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар, негізінен, екі айналмалы орам 
арасында немесе айналмалы орама мен қозғалмайтын щек арасында 
материалды ұсату және бөлу принципі бойынша жұмыс істейді.

E) Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар негізінен екі айналмалы орам 
арасында немесе айналмалы орама мен қозғалмайтын жақ арасында 
тегістеу материалы принципі бойынша жұмыс істейді.

9. Домалақ ұсатқыштардың кемшіліктері
А) қаттылығы жоғары материалдарды ұсатуға арналған роликті 

ұнтақтағыштардың жарамдылығы төмен;
B) қаттылығы жоғары материалдарды ұнтақтауға роликті 

ұнтақтағыштардың жарамдылығы төмен; ұсақталған материалдың тегіс 
сығылған плитка түріндегі шығысы, берік және абразивті материалдарды 
ұсату кезінде орамдардың жұмыс беттерінің қарқынды және біркелкі 
тозуы; салыстырмалы төмен өнімділік

C) берік және абразивті материалдарды ұнтақтау кезінде 
орамдардың жұмыс беттерінің қарқынды және біркелкі тозуы; 
салыстырмалы төмен өнімділік.

D) қаттылығы жоғары материалдарды ұсатуға арналған роликті 
ұнтақтағыштардың жарамдылығы төмен; ұсақталған материалды 
жалпақ сығылған плитка түрінде шығару, берік және абразивті 
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материалдарды ұсату кезінде орамдардың жұмыс беттерінің интенсивті 
емес және біркелкі тозуы; салыстырмалы түрде жоғары өнімділік.

Д) дұрыс жауаптар жоқ

10. Барабан диірмендері - бұл машиналар
A) соққы-абразивті әрекет
B) соққы-иілу әрекеті
C) абразивтік әрекет
D) әсер ету әрекеті
E) дұрыс жауап жоқ

11. Түтік диірмендерінде материалдың толық ұнтақталуы арқасында 
қол жеткізіледі

A) ұзақ барабанда болуының ұзағырақ уақыты.
B) барабанның жоғары айналу жылдамдығы.
C) барабанның айналу жылдамдығының төмендігі.
D) ұзақ барабанда болуының қысқа мерзімі.
E) B және D жауаптары дұрыс.

12. Діріл диірмендерінде бастапқы дән диаметрі соңғы диаметрінен 60 
мкм-ден аспайтын материалдарды ұнтақтаған жөн.

A) 10 ... 20 мм
B) 3 ... 5 мм
C) 1 ... 2 мм
D) 5 ... 10 мм
E) 100 ... 200 мм

13. Дыбырлау
A) сусымалы материалдарды өлшеуге арналған бір немесе бірнеше

дірілдейтін електер (електер).
B) кесек немесе бөлшектер (фракциялар) мөлшеріне сәйкес сусымалы

материалдарды бөлуге арналған бір елеуіш.
C) сусымалы материалдарды жылжытуға арналған бір немесе

бірнеше елеуіштер (електер).
D) кесек немесе бөлшектердің (фракциялардың) көлеміне сәйкес

сусымалы материалдарды бөлуге арналған бір немесе бірнеше дірілдейтін
електер (електер).

E) дұрыс жауап - А және В.

14. Пневматикалық (ауа) классификациясының мәні мынада
А) ауа ағынындағы үлкен және ұсақ бөлшектердің әр түрлі қозғалыс 

жылдамдығына байланысты сусымалы материалды бөлу кезінде.
B) ауа ағынындағы үлкен және ұсақ бөлшектердің әр түрлі 

массаларына байланысты сусымалы материалды бөлу кезінде.
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C) ауа ағынының әр түрлі жылдамдығына байланысты сусымалы 
материалды бөлу кезінде.

D) ауа ағынындағы үлкен және ұсақ бөлшектердің әр түрлі қозғалыс 
жылдамдығына байланысты сусымалы материалды біріктіруде.

E) дұрыс жауап жоқ

15. Бөлгіш
A) өнімді әртүрлі сипаттамалары бар фракцияларға бөлетін аппарат.
B) өнімді әртүрлі сипаттамалары бар фракцияларға бөлетін құрылғы.
C) өнімді әртүрлі сипаттамалармен біріктіретін аппарат.
D) өнімді әртүрлі сипаттамалары бар фракцияларға бөлетін процесс.
E) өнімді жалпы сипаттамалары бар фракцияларға бөлетін аппарат.

16. Тоқтата тұру
А) қатты зат сұйық заттағы тоқтатылған (тұнбаған) күйіндегі ұсақ 

бөлшектер түрінде біркелкі бөлінетін қоспасы.
B) қатты зат сұйық заттағы тоқтатылған (тұнбаған) күйіндегі ұсақ 

бөлшектер түрінде біркелкі бөлінетін ерітінді.
C) қатты зат сұйық заттағы тоқтатылған (тұнбаған) күйіндегі ұсақ 

бөлшектер түрінде біркелкі бөлінетін композиция.
D) суспензия, онда қатты зат сұйық заттағы тоқтатылған 

(тұнбаған) күйіндегі ұсақ бөлшектер түрінде біркелкі бөлінеді.
E) қатты зат ең ұсақ бөлшектер түрінде біркелкі бөлінетін суспензия.

17. Қорғау
А) қатты бөлшектердің ауырлық күші бойынша шөгуі
B) ауырлық күші бойынша жарық бөлшектерінің шөгуі
C) ауырлық күші бойынша жұмсақ бөлшектердің шөгуі
D) сұйықтық бөлшектерінің ауырлық күшіне қарай шөгуі
E) дұрыс жауап жоқ

18. Центрифугалау
A) фильтрлеу немесе тұндыру принципі бойынша суспензияларды 

центрден тепкіш күштердің әсерінен біріктіру процесі.
B) фильтрлеу немесе тұндыру принципіне сәйкес, ауырлық күші 

әсерінен суспензияларды бөлу процесі.
C) фильтрлеу немесе тұндыру принципіне сәйкес, центрифугалық 

күштердің әсерінен суспензияларды бөлу процесі.
D) фильтрлеу немесе тұндыру принципіне сәйкес, центрифугалық 

күштердің әсерінен ілінген заттарды бөлу.
E) дұрыс жауап жоқ

19. Гравитациялық және инерциялық шаң жинағыштар диаметрі 
микроннан асатын ірі және ауыр шаң бөлшектерін тұндыруға арналған.

A) 50
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B) 100
C) 150
D) 200
E) 250

20. Батарея циклоны
A) параллель қосылған циклон элементтерінің аз санынан тұратын, 

бір корпусқа салынған, жалпы газбен жабдықтау және шығару, сонымен 
қатар жинау бункері бар аппарат.

B) параллель қосылған циклон элементтерінің көп мөлшерінен 
тұратын шаң жинайтын аппарат.

C) параллель қосылған циклон элементтерінің көп мөлшерінен 
тұратын, бір корпусқа салынған, жалпы газбен жабдықтау және шығару, 
сонымен қатар жинау бункері бар шаңды жинайтын аппарат.

D) көп мөлшерде сепараторлардан тұратын, бір корпуста орналасқан, 
жалпы газбен жабдықтау және ағызу бар шаң жинайтын аппарат, сондай-
ақ жинау бункері.

E) дұрыс жауап жоқ.

1.3 Тақырып Жабдықтарды жөндеуді ұйымдастыру

1.3.1 Сенімділік көрсеткіштері және жабдықтың жұмысындағы 
ақаулардың негізгі себептері

Өндіруден немесе жөндеуден кейін кез-келген машина немесе 
аппаратура белгілі бір уақыт жұмыс істеуі керек. Жетілмеген жабдық оның 
элементтерінің жеткіліксіз сенімділігі мен олардың ерте тозуына байланысты 
мерзімінен бұрын істен шығады. Жөндеудің қажеттілігі мен жиілігі 
машинаның немесе аппараттың сенімділігімен анықталады.

Өнеркәсіптік жабдықтың қызмет ету мерзімі оның бөліктерінің 
тозуымен анықталады.

Жабдық бөлшектерінің тозу деңгейі көптеген себептерге байланысты: 
олардың жұмыс істеу шарттары мен режимі; олар жасалған материал; 
үйкелетін беттерді майлау сипаты; нақты күш пен сырғанау жылдамдығы; 
интерфейс аймағындағы температура; қоршаған ортаның жағдайы 
(шаңдылық) және т.б.

Тозу - бұл механикалық, термиялық және химиялық факторлардың 
әсерінен тозуға байланысты оның беттерінің көлемінің, формасының, 
салмағының немесе күйінің өзгеруі.
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Тозудан туындайтын өзгерістердің белгілі бір мәндерінде машинаның 
немесе аппаратураның жекелеген бөлшектері мен механизмдерінің жұмыс 
сапаларының күрт нашарлауына әкеп соқтыратын тозу пайда болады, бұл 
оларды жөндеуді қажет етеді.

Тозу түрлері қолданыстағы тозу түрлеріне қарай ажыратылады: 
механикалық, абразивтік, қажу, коррозиялық және т.б.

Механикалық тозу бөлшектің бетінің пластикалық деформациясында, 
оның беткі қабатындағы материал қасиеттерінің өзгеруінде көрінеді. Мұндай 
тозуға жұптасатын бөліктердің өзара ығысуынан пайда болатын үйкеліс 
күштері үлкен әсер етеді. Үйкеліс күштерінің әсерінен пайда болатын тозу 
түрі негізгі болып саналады.

Машина бөлшектері мен аппараттарының механикалық тозуы - бұл 
сөзсіз табиғи процесс. Машинаның дұрыс жұмыс жасауының міндеті тозу 
жылдамдығын төмендететін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 
Егер машинаның қалыпты жұмыс жағдайлары бұзылса, тозу жылдамдығы 
жоғарылайды және апаттық режим пайда болады.

Тозу нәтижесі бөлшектің өлшемі немесе пішінінің өзгеруінен, оның 
тұтастығының бұзылуынан, скорингтің пайда болуынан, сызаттардан, 
жарықтардан көрінеді. Тозудың жанама белгілері - бұл машинаның 
жұмысының төмендеуі (мысалы, сорғының немесе компрессордың қысымы 
мен өнімділігі), тербелістердің, ұстамалардың пайда болуы және т.б.

Бөлшектер мен тораптардың механикалық тозу дәрежесі мен сипаты 
келесі факторларға байланысты:

– металдың жоғарғы қабаттарының физикалық-механикалық қасиеттері, 
яғни. үйкелетін беттер материалының сапасы;

– жұмыс жағдайлары және жұптасатын беттердің өзара әрекеттесу 
сипаты;

– қысым жбөліктердің бір-біріне қатысты қозғалу жылдамдығы;
– үйкелетінің бір-біріне қатысты қозғалу жылдамдығы;ының кедір-бұдыр 

дәрежесі және т.б.;
– үйкелетінр-бұдыр дәрежесі және т.б.;лу жылдамдығы;н жұптардың 

бөлшектерінің майлануының болуы және сапасы.
Бөлшектердің үйкелетін беттері материалының сапасы үйкеліс 

жұбының тозуға төзімділігіне үлкен әсер етеді. Пластикалық 
деформациялардың қарқындылығы мен сипаты, қажу құбылыстары, үйкеліс 
қондырғыларында пайда болатын жылу әсерінен металдың өзгеруі 
материалдардың сапасына байланысты. Жабдықтардың бөлшектері мен 
тораптарының тозуына термомеханикалық бетті өңдеу әсер етеді (мысалы, 

Қалыпты (табиғи) тозу - машинаның дұрыс, бірақ ұзақ жұмыс істеуі 
кезінде пайда болатын тозу, т.а. оның жұмысының берілген ресурсын 
пайдалану нәтижесінде.
Апаттық (прогрессивті) тозу - бұл қысқа уақыт ішінде пайда болатын 
және машинаның әрі қарайғы жұмысы мүмкін болмайтындай өлшемдерге 
жететін тозу.
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қатаю, карбюрлеу, азоттау). Тозуды азайту үшін баббиттер, қолалар, арнайы 
антифрикциялық шойындар және басқа материалдар қолданылады.

Орталықтан тепкіш сораптарда байланыс сақиналары (айналмалы және 
стационарлық) болаттан жасалған. Болат болат жұбының тозу деңгейі 
жоғары. Сақиналардың бірін шойынға ауыстыру сақиналардың беріктігін 
едәуір арттыра алады. Сонымен, 3X13 шойынының болаты жұп болаттан 
болаттан 2 ... 3 есе ұзынырақ қажалады. Жөндеу жұмыстары кезінде жиі 
қажетті жұп таңдалады.

Материалдың қаттылығы жоғарылаған сайын бөлшектің тозуы азаяды, 
сондықтан тозған бөлшектерді ауыстырған кезде материалдың қаттылығын, 
карбюризациясын және басқа да қаттылығын арттырудың сапасын тексеруге 
ерекше назар аудару қажет.

Тозу көптеген факторларға байланысты, олардың кейбіреулері 
кездейсоқ болады. Сондықтан тозудың аналитикалық сипаттамасы тозу 
көрсеткіштерінің орташа мәндеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Жұптасатын беттердің жұмыс шарттары мен өзара әрекеттесу сипаты, 
сондай-ақ қондырғылар бөліктеріне әсер ететін қысым (жүктеме) тозу 
дәрежесі мен сипатына әсер етеді. Механикалық тозудың жоғарылауы 
жабдықтың дұрыс күтілмеуінен, мысалы, жағармай материалдарын берудегі 
бұзушылықтардан, сапасыз жөндеуден және оның шарттарына сәйкес 
келмеуінен, қуаттың шамадан тыс жүктелуінен, машиналар мен 
құрылғыларды пайдалану ережелерін бұзудан және т.б. Бір бетті екінші бетке 
жабыстыру («тартып алу») нәтижесінде тозу ұстау кезінде пайда болады. Бұл 
құбылыс майланудың жеткіліксіздігімен, сондай-ақ айтарлықтай қысымда 
байқалады, екі жұптасқан беттер бір-біріне өте тығыз қосылып, олардың 
арасында молекулалық күштер әсер ете бастайды, бұл олардың ұсталуына 
әкеледі.

Бөлшектердің бір-біріне қатысты қозғалу жылдамдығы, зертханалық 
зерттеулер көрсеткендей, тозу мөлшеріне әсер етеді, бірақ жылдамдықтың 
едәуір кең диапазонындағы өнеркәсіптік машиналар мен құрылғылар үшін 
оның нақты тозуға әсері ескерілмеуі мүмкін. Алайда, тозу жылдамдығы 
(уақыт бірлігіне тозу) сызықтық сырғанау жылдамдығының өсуіне 
байланысты артады. Сондықтан, сырғанау жылдамдығын арттыру арқылы 
машиналар мен құрылғылардың жұмысын күшейту кезінде қозғалатын 
жұптасатын бөлшектері бар қондырғының беріктігінің төмендеуін ескеру 
қажет.

Тозу жылдамдығы - бұл сызықтық, масса немесе көлем бірліктерімен 
көрсетілген уақыт бойынша бөлшектің тозуы.

Тозу коэффициенті - бұл абсолютті тозудың сырғымалы жолға қатынасы 
(мкм / км-мен).
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Беткі қабат үйкелетін бөліктердің нақты жанасу бетін анықтайды. 
Бөлшектердің жұмысының басында бөлшектердің бетінде өңдеу нәтижесінде 
пайда болған микрорендіктер жойылып, жұп элементтерінің өзара қозғалуы 
үшін жақсы анықталған шарттарға сәйкес келетін жаңа беттік микрорельеф 
пайда болады. Сондықтан, бөлшектерді жасау кезінде, іске қосылғаннан 
кейін алынған осындай беттік микрорельефті алу керек (пішін, өлшем және 
бұзушылықтар бағыты). Сонымен қатар, жұмыс кезеңінде бөлшектердің 
тозуы ең аз болады.

Беткі қабат сонымен қатар бөлшектердің коррозияға төзімділігі мен 
шаршау күшіне әсер етеді.

Аяқтау, негізінен, жұмыс кезеңіндегі тозумен анықталады. Үйкеліс 
коэффициентінің минималды мәніне және үйкеліс жұбының екі бөлігінің 
минималды тозуына сәйкес келетін білік бетінің оңтайлы кедір-бұдырлығы 
бар.

Пластикалық бөлшектер үшін үйкеліс бетінің күйі тозуға және үйкеліс 
коэффициентіне іс жүзінде әсер етпейді, өйткені пластиктер үйкеліс 
жұбының металл бөлігіне тез енеді.

Оңтайлы кедір-бұдыр материалдың қасиеттеріне, бөлшектердің 
пішініне, үйкелетін жұптың жұмыс жағдайына және жағармайдың болуына 
байланысты. Ауыстырылатын бөлшектерді жасау кезінде оңтайлы кедір-
бұдырлыққа жетуге тырысу керек, бұл кезде бөлшектердің тозуы мен жұмыс 
істеу уақыты минималды болады.

Пайдалану кезеңіндегі минималды тозу қалыпты жұмыс кезінде 
минималды тозу жылдамдығын қамтамасыз етеді. Дәл осы жерде үйкелетін 
беттерді тазартудың әсері көрінеді.

Қосылыстың саңылауының өзгеруі бөлшектің беткі сапасының, оның 
геометриялық пішіні мен өлшемдерінің өзгеруімен байланысты. Сондықтан 
түйіспелік клиренсті тозу жылдамдығын анықтайтын күрделі параметр 
ретінде қабылдауға болады.

Машинаны пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсететін персонал 
олқылықтарды мезгіл-мезгіл өлшеуіш көмегімен тексереді. Қалыпты тозу 
кезеңі - ең ұзақ. Осы кезеңде жұптасудағы саңылаудың жоғарылауы 
машинаның тиімділігі айтарлықтай төмендемей жүреді.

Үйкелетін беттерді майлау шарттары, үйкелетін жұптардың 
бөлшектерінің майлануының болуы және сапасы бөлшектер мен 
тораптардың механикалық тозу дәрежесі мен сипатына үлкен әсер етеді. 
Майлағыштың болуы механикалық тозуды айтарлықтай төмендетеді. 
Майлаудың қысқа мерзімді жетіспеушілігі де тозудың күрт өсуіне және 
бөлшектердің ұсталуына әкеледі.

Майдың әсерінен пайда болған қабаттың қалыңдығына және сипатына 
байланысты үйкелістің келесі түрлері мүмкін:

– сұйықтық - үйкелетін беттерді маймен толық бөлу, бөліктердің бір-
біріне үйкелуі май қабаттарының үйкелісімен ауыстырылады;

– жартылай сұйық - май майлау үйкелетін бөліктердің толық бетінің 
бір бөлігін ғана жабады;
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– жартылай құрғақ - бөлшектердің көп бөлігі майланбайды, ал беттің 
кішкене бөлігі ғана майланған;

– құрғақай құрғақ - бөлшектердің көшекара - майлау қабаты 
соншалықты жұқа (0,1 микроннан аз), оның қасиеттері 
гидродинамика заңдарына бағынбайды.

Әр машинаға арналған жағармай түрін өндіруші қалыпты жұмыс 
жағдайында белгілейді. Алайда, машинаның жұмыс шарттары өзгергенде 
(басқа жылдамдықтар, жүктемелер, температура, ауаның ылғалдылығы, 
булардың немесе агрессивті газдардың болуы), сіз жағармай түрін қайта 
таңдауға тура келеді.

Май қабатының беріктігі майдың тұтқырлығымен анықталады, 
сондықтан майлағышты таңдау негізінен тұтқырлыққа сәйкес жүзеге 
асырылады. Үйкеліс жұбындағы меншікті қысым неғұрлым жоғары болса, 
май соғұрлым тұтқыр болуы керек. Тігінен және көлбеу үйкелетін беттер 
үшін ағып кетпес үшін май (қалың) жағылады.

Ажырату кезеңінде тұтқырлығы жоғары майды қолдану қажет. 
Тозудың әсерінен клиренстің жоғарылауы үздіксіз мұнай қабатының 
дірілдеуін және бұзылуын тудырады, сондықтан тозу жоғарыласа, 
тұтқырлығы жоғары майларды да қолдану керек.

Майлау қондырғысы зауыттың бас механигіне бағынады. Тікелей 
дүкендерде жабдықты майлауды механизаторлар, механизаторлар, 
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу механикалары немесе 
арнайы бөлінген майлау материалдары жүргізеді.

Абразивті тозу бөлшектерге ең жойқын әсер етеді. Абразивті тозу 
үйкелетін беттердің кішкене абразивті және металл бөлшектерімен ластануы 
кезінде байқалады.

Әдетте, мұндай бөлшектер беткейлердің тозаңдануы және т.б. 
нәтижесінде үйкелетін беттерге түсіп кетеді. Бұл бөлшектер ұзақ уақыт 
бойына өзінің кесу қасиеттерін сақтайды, бөлшектердің беттерінде сызаттар, 
сызаттар түзеді, сонымен қатар кірмен араласып, рөл атқарады абразивті 
паста, оның әсерінен түйісетін беттердің қарқынды тозуы және оларды 
ұнтақтау пайда болады.

Шаршаудың тозуы - бұл материалға шаршау мен оның бұзылуын 
тудыратын ауыспалы жүктемелер әсерінің нәтижесі. Жұмыс кезінде көптеген 
машина бөлшектері (біліктер, байланыстырушы шыбықтар, тісті тістер, 
серіппелер, мойынтіректер) айнымалы динамикалық жүктемелердің ұзақ 
уақыт әсеріне ұшырайды, бұл бөлшектердің беріктік қасиеттеріне 
статикалыққа қарағанда көбірек әсер етеді. Бөлшектер көлденең қимадағы 
материалдық шаршау салдарынан бұзылады. Бұл жағдайда сынудың 
сипаттамалық типі екі аймақпен алынады - дамушы жарықтар және оның 
бойында сынық пайда болды. Бірінші аймақтың беті тегіс, ал екіншісі 
қабықшалары бар, кейде түйіршіктелген.

Бөлшектің материалына шаршаудың зақымдануы оның істен шығуына 
әкелмейді. Біріншіден, шаршау жарықтары, пиллинг және басқа ақаулар 
пайда болады, бұл бөлшектің және механизмнің тез тозуын тудырады. 
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Шаршаудың сәтсіздігінің алдын алу үшін жаңадан жасалған немесе 
жөнделген бөлшектің көлденең қимасының формасын дұрыс таңдау 
маңызды: оның бір өлшемнен екінші өлшемге өткір өткелдері болмауы 
керек. Сондай-ақ, шамамен өңделген беттің, іздер мен сызаттардың болуы 
шаршау сызаттарын тудыруы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Коррозиялық тозу - бұл машиналар мен қондырғылардың суға, ауаға, 
химиялық заттарға, температураның ауытқуына тікелей әсер ететін 
бөліктерінің тозуының нәтижесі. Мысалы, егер өндірістік үй-жайларда ауа 
температурасы тұрақсыз болса, онда ол көтерілген сайын, ауадағы су буы, 
суық метал бөлшектерімен байланыста, оларға конденсация түрінде шөгеді, 
бұл коррозияны тудырады. Коррозия әсерінен бөлшектердің беті губкаға 
айналады және механикалық беріктігін жоғалтады.

Химия өнеркәсібіндегі машиналар мен құрылғылар үшін коррозиялық 
тозу жабдықтың істен шығуының ең көп тараған себебі болып табылады. 
Жойылу сипаты бойынша коррозия үздіксіз (бүкіл метал бетінде) және 
жергілікті болуы мүмкін (жеке шұңқырлар, дақтар түрінде, тесіктер, 
жарықтар арқылы).

Сәтсіздіктің ең көп тараған себебі стресстік коррозия крекингі болып 
табылады, бұл бір мезгілде әсер ететін екі фактордың салдары болып 
табылады: ортаның агрессивтілігі және металдағы қалдық кернеулер. Стресс 
коррозиясының крекингі созылу кернеулерінде ғана байқалады. Агрессивті 
орта металдың шаршауына ұқсас әсер етеді. Айнымалы кернеулер мен 
агрессивті ортаның бір мезгілде әрекеті кезінде металдың коррозиялық 
шаршауы пайда болады.

Стресті коррозиядан крекинг негізінен дәнекерленген қосылыстарда, 
майысқан құбырлар мен парақтарда, құбырларды жағу орындарында, яғни 
қалдық кернеулер болған жерлерде байқалады.

Стресстік коррозиялық крекинг металдың құрылымы мен 
қасиеттерінде бұрын өзгеріссіз кенеттен пайда болады. Сондықтан 
коррозиялық жарықтар, әдетте, олар дамығаннан кейін пайда болады. 
Жарықшақтың пайда болуы ақаулықты жою үшін жабдықты жоспардан тыс 
тоқтату қажет. Терең негізгі коррозиялық жарықшақпен қатар іргелес
микрокрактар желісі дамиды. Өткізгішті дәнекерлеу әрекеті іргелес микро 
жарықшақтардың ашылуына әкеледі. Сондықтан стресстік коррозиялық 
крекинг кезінде жабдықты сәтті жөндеу тек ақаулы аймақты толығымен алып 
тастау арқылы мүмкін болады [22].

Тесіктердің коррозиясы металдағы тесіктердің пайда болуымен 
сипатталады. Саңылаулардың коррозиясын уақтылы анықтау үшін, сондай-ақ 
жабын қабатын коррозиядан жоюдың басқа түрлері үшін құрылғының 
корпусында арнайы сигналдық тесіктер қарастырылған. Өнімнің сигнал 

Коррозияның тозуы - бұл металдың оның бетінде дамитын химиялық 
және электрохимиялық процестердің салдарынан бұзылуы
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тесігінде пайда болуы қаптау қабатының бұзылуын көрсетеді.
Гранулааралық коррозия кристалдардың немесе дәндердің шекаралары 

бойынша таралады. Коррозияның бұл түрі қауіпті, себебі коррозия өнімдері 
металдың ішінде қалады, оның сыртқы түрі өзгермейді және беріктік 
қасиеттері күрт нашарлайды. Хром-никельді болаттардың түйіршік аралық 
коррозияға бейімділігі, мысалы, оларды дәнекерлеу кезінде көрінеді. Бұл 
жағдайда күрес әдістерінің бірі болатты 1080-1150 ° С дейін қыздырудан 
және одан кейін сумен сөндіруден тұрады [22].

Металл құрылымдары атмосфералық коррозияға ұшырайды. 
Атмосфералық коррозиямен күресудің әдістері - сырлау және коррозияға 
қарсы металдандыру. Бояулар мен лактардың қызмет ету мерзімі 3 ... 4 жыл, 
шашыратылған металл жабындар - 8 ... 10 жыл. Бүрку үшін негізінен мырыш 
пен алюминий қолданылады, олардың балқу температурасы салыстырмалы 
түрде аз. Шашылған қабаттың қалыңдығы әдетте 50 ... 500 мкм құрайды. 
Шашылған қабат қосымша боялған [22].

Коррозияны төмендету үшін қоршаған ортаның агрессивті қасиеттерін 
төмендетудің технологиялық әдістері қолданылады; электрохимиялық 
қорғаныс әдістері, олар металл құрылымын ток көзінің оң (анодты қорғаныс) 
немесе теріс (катодты қорғаныс) полюсіне қосудан тұрады. Катодты 
қорғаныс анодты қорғауға қарағанда жан-жақты, бірақ ол іс жүзінде химия 
өндірісінде қолданылмайды.

Оттегінің коррозиясы әрдайым еріген оттегі болатын сумен 
салқындатылатын аппараттар мен тұщы су құбырлары үшін өте маңызды. 
Оттегінің коррозиясын айтарлықтай төмендетуге жаңа макияжсыз 
айналымдағы суды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Қажет болса, таза 
суға натрий сульфиті қосылады, ол оттегін байланыстырады [22].

Коррозияға сезімтал:
1) ортаның жоғары сызықтық жылдамдығы бар орындар (мысалы, 

ортаның жоғары жылдамдығындағы кіріс және шығыс арматурасында 
қорғаныш металл пленкалардың бұзылуы орын алады);

2) коррозиялық крекинг жүретін қалдық кернеулері бар аймақтар 
(көбінесе бұл дәнекерленген тігістер, сондай-ақ штампталған немесе 
бұралған бөлшектер, олардан кернеу алынбайды);

3) сұйықтық жиналуы мүмкін тоқырау зоналары (сондықтан 
құрылғыларда су төгетін саңылауларды қамтамасыз ету қажет);

4) жылыту аймақтары (температура көтерілгенде коррозия 
жылдамдығы күрт жоғарылайды);

5) үйкеліс қондырғылары (агрессивті орта әсер еткенде механикалық 
тозу күшейеді, жағармайдың қасиеттері де өзгереді) [22].

Коррозиялық-механикалық, яғни. күрделі, тозу бір бөлігі екінші 
бөлігімен жұптасқан кезде пайда болады.

Тозу мөлшері ұзындық, көлем, масса және т.б бірліктерімен 
сипатталады. Тозу олардың пішіндерінің немесе өлшемдерінің өзгеруі 
нәтижесінде бөлшектердің түйісетін беттері арасындағы саңылаулардың 
өзгеруімен анықталады; тығыздағыштардың ағып кетуінің пайда болуы; осы 
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жабдықта шығарылатын өнімнің дәлдігі мен сапасының нашарлауы; жұптасу 
нүктелерінде бөгде шудың немесе күңгірт қағудың пайда болуы.

Жабдықты жобалау кезінде машинаның сенімділігін қамтамасыз ету 
үшін оның әр бөлшегінің сенімділігін қамтамасыз ету қажет. Сериялық 
жабдықтар үшін прототиптерді жасау, құру және сынау міндетті болып 
табылады.

Пайдалану шарттары бөлшектердің сенімділігіне үлкен әсер етеді. 
Сенімділікті арттыру жабдықты пайдаланатын кәсіпорындардан ақпарат 
алуды және жабдықтың істен шығу себептерін талдауды қажет етеді. 
Сонымен қатар, сенімділікті анықтау үшін стендтерде арнайы жеделдетілген 
сынақтар қолданылады.

Нысан тиімділігі көрсеткіштерінің рұқсат етілген шектері өнімнің 
номиналды көлемінен, көрсетілген өнімділіктен, қуаттан және т.с.с. белгілі 
бір ауытқулар болуы мүмкін.

Жабдықтың сенімділігі оны жобалау, дайындау және пайдалану 
кезеңдерінде белгіленеді. Сенімділікті қамтамасыз етудің негізгі 
проблемаларын келесідей тұжырымдауға болады [22].

1. Жобалау кезеңінде - машинаның немесе аппаратураның барлық 
бөліктерінің біркелкі беріктігін қамтамасыз ету, тез тозатын тораптар мен 
бөлшектерді анықтау, стресс концентрациясы нүктелерін жою, машинаның 
қызмет ету қабілетін қамтамасыз ету, қауіпсіздік құрылғыларын жасау.

2. Өндіріс сатысында - үйкелетін жұптардың үстіңгі қабаттарын 
қатайтудың тиімді құралдарын қолдану, бөлшектерді өңдеудің дәлдігі мен 
тазалығына сәйкестігі, дайындауды және құрастыруды бақылау әдістерін 
жетілдіру, машинаны дәнекерлеуге және сынауға қойылатын талаптардың 
жоғарылауы, сапалы жұмыс істейтін жабдық.

3. Пайдалану сатысында - майлау бойынша ұсыныстарды орындау, 
техникалық байқаулар, жөндеу мерзімдерін сақтау, температуралық 
режимдер және т.б.

Сенімділікке қойылатын талап машинаның дизайнына әсер етеді. 
Машинаның сенімділігі құрылымдық элементтер санының азаюымен 
жоғарылайды. Күрделі дизайндағы машинада барлық бөлшектердің бірдей 
күшіне қол жеткізу мүмкін емес.

Дизайндағы сенімділікті талдау ұқсас конструкцияларда қолданылатын 
машиналар мен құрылғылардың типтік бөлшектерінің сенімділігін бағалау 
арқылы мүмкін болады. Мұндай типтік бөлшектер мен тораптар білік, тісті 
доңғалақ, жылжымалы немесе жылжымалы подшипник, майлы пломба, 
клапан, муфталар, кілт және т.с.с. болуы мүмкін. Бұл типтік тораптардың 
ақаулары туралы жинақталған ақпараттар тек ақаулар тізімін ғана емес, 
сонымен қатар ақаулар орын алған ортаның күйін көрсететін олардың 
себептері.

Сайып келгенде, сенімділік экономикалық параметр болып табылады. 
Сондықтан оңтайлы сенімділікке қол жеткізу керек. Машинаның сенімділігін 
арттыру үшін оны жасау құны өскен сайын, жөндеудің құны машинаның 
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қызмет ету мерзімі ішінде азаяды. Жалпы шығындар оңтайлы сенімділікке 
сәйкес белгілі бір минималды мәнге ие.

Сенімділік саласындағы ұғымдардың негізгі терминдері мен 
анықтамалары МЕМСТ 27.002—2015 мемлекетаралық стандартпен 
реттеледі.

Сенімділік дегеніміз - бұл күрделі қасиет, ол объектінің мақсаты мен 
оны пайдалану шарттарына байланысты сенімділікті, қызмет ету қабілетін, 
қалпына келтірілуін, беріктігін, сақталуын, қол жетімділігін немесе осы 
қасиеттердің белгілі үйлесімдерін қамтуы мүмкін - бұл технологиядағы 
сенімділіктің негізгі түсініктері.

Нысан құрастыру бірлігі, бөлшек, компонент, элемент, құрылғы, 
функционалды блок, жабдық, бұйым, жүйе, құрылым бола алады.

Қол жетімділік объектінің сенімділігі, сақталуы және қалпына келтірілу 
қасиеттеріне байланысты.

Сау объекті әрқашан жұмыс істейді, ақаулы объект жұмыс істей алады 
және жұмыс істемейді. Жұмыс істейтін объект жарамды және ақаулы болуы 
мүмкін, жұмыс істемейтін объект әрдайым ақаулы.

Жұмыс күйі жұмыс күйінен функцияны орындау қабілеттілігі (қабілеті) 
туралы айтылмауымен ерекшеленеді, яғни жұмыс күйінде объект әлдеқашан 
кейбір қажетті функцияны орындайды, ал жұмыс күйінде объект оны 
орындауға қабілетті, бірақ оны қазіргі уақытта орындау міндетті емес.

Қауіпті жағдай істен шығу нәтижесінде де, объектіні пайдалану кезінде 
де туындауы мүмкін.

Әрі қарай, біз технологиядағы сенімділікті сипаттайтын уақытша 
түсініктерді қарастырамыз.

Жұмыс уақытының сәтсіздікке дейінгі нақты жағдайы - бұл бірінші 
сәтсіздікке дейінгі жұмыс уақыты - объект жұмыс істей бастағаннан бастап 
алғашқы істен шыққанға дейінгі жұмыс уақыты.

Жоғарыда келтірілген анықтамалар жабдықтың сенімділігі техникалық 
қызмет көрсету мен жөндеу сапасына байланысты екенін көрсетеді. Осыған 
байланысты жабдықтың сенімділігі мәселелері қарастырылады.

Химия өнеркәсібінде сенімділікті арттыруда маңызды рөл әр 
кәсіпорында құруға кеңес беретін жөндеу қызметтері мен сенімділік 
қызметтеріне жүктеледі.

Бөлшектердің істен шығуы көбінесе беріктіктің жеткіліксіздігінен емес, 
жұмыс беттерінің тозуынан болады.

Сенімділік - бұл объектінің пайдалану, қызмет көрсету, сақтау және 
тасымалдау режимдерінде және шарттарында қажетті функцияларды 
орындау мүмкіндігін уақыт бойына сақтау қасиеті.

Рабочее состояние - состояние объекта, в котором он выполняет какую-
либо требуемую функцию.
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Екінші реттік ресурс, яғни бірінші күрделі жөндеуден кейін алынған 
ресурстар әрдайым бастапқы ресурстармен, яғни жаңа машинаның 
техникалық ресурстарымен бірдей бола бермейді. Автокөлікте шаршау 
немесе қартаю жинақталады, оны күрделі жөндеу кезінде жою мүмкін емес. 
Алайда, екінші деңгейлі ресурстардың төмен болуының басты себебі -
мамандандырылған машина жасау зауытында машина жасау кезінде 
жүргізілетін жұмыс сапасымен салыстырғанда жөндеу жұмыстарының 
сапасының төмендігі.

Сенімділіктің көрсеткіші сонымен қатар ақаулардың жылдамдығы 
болып табылады, яғни бір типтегі жұмыс істейтін жабдықтардың санына 
қатысты уақыт бірлігіндегі жабдықтың істен шығуы [22].

Тозудың физикалық суретіне сәйкес бөлшектің істен шығу деңгейінің 
қисығы салынады, ол 1.62-суретте көрсетілген.

Осы қисықтың I бөлімі іске қосу кезеңіндегі істен шығу 
жылдамдығының өзгеруін, II бөлім - қалыпты жұмыс кезіндегі істен шығу 
жылдамдығын, III бөлім - тозудың жоғарылау кезеңіндегі істен шығу 
деңгейінің өзгеруін сипаттайды.

Сурет 1.62 – Бөлшектің % кенеттен бұзылу қарқындылығының қисығы.

Ықтимал бұзылу режимдері төменде келтірілген.
1. Машинаны пайдаланудың алғашқы кезеңінде болатын ақаулар (I іске 

қосу кезеңінде - үзілістер, олар бөлшектерді жасау технологиясының 
жетілмегендігінің немесе сапасыз құрастыру мен басқарудың нәтижесі болып 
табылады, оларды жабдықта іске қосу арқылы алып тастауға болады.

2. Кенеттен істен шығулар - жүктеменің есептелгеннен асып кетуінің 
кенеттен шоғырлануымен болады (III бөлім). Олар кездейсоқ пайда болады, 
ал олардың пайда болуын болжау мүмкін емес, бірақ сенімділік теориясының 
математикалық аппаратын қолдана отырып, кездейсоқ сәтсіздіктер 
ықтималдығын анықтауға болады.

3. Бөлшектердің тозуынан болатын ақаулар машинаның қартаюының 
нәтижесі болып табылады (II бөлім). Тозған бөлшектерді уақытында тексеру, 
майлау, жөндеу және ауыстыру олардың алдын алу құралы ретінде қызмет 
етеді.

Сенімділіктің сандық көрсеткіштері абсолютті немесе салыстырмалы 
мәндер түрінде көрсетіледі.

Сенімділік индекстерін объектілік күйдің негізгі сипаттамаларын 
ескере отырып, 1.63-суретте көрсетілген объектілік күй диаграммасын 
қарастыру арқылы алуға болады.
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Осы объектілік күйдің жіктелуіне сәйкес біз келесі өрнектерді аламыз:
1) техникалық пайдалану коэффициенті

Кт.и =
Т1

Т1 + Т00 + Т01 
                                           (1.4)

Сурет 1.63 - Нысан күйінің диаграммасы

2) қол жетімділік
Кг = Т1

Т1+Т00 
                                                (1.5)                                      

3) жабдықтың жұмыс істеу тиімділігінің коэффициенті
Кэф = Сф/Ст                                                                        (1.6)

мұндағы Сф, Ст - сәйкесінше нақты тиімділік және жалпы шығындар, 
теңге;
4) жабдықты кеңінен пайдалану коэффициенті

Кэк = Т11/Т                                               (1.7)

5) жабдықты қарқынды пайдалану жылдамдығы
Кин = qф / qт                                                                    (1.8)

6) мұндағы qf, qt - сәйкесінше нақты және теориялық өнімділік;
7) жабдықты интегралды пайдалану коэффициенті
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Ки = Кэк ⋅ Кин                                                                (1.9)

Жоғарыда көрсетілген коэффициенттер - бұл объект күйлерінің ең 
толық талдауының көрінісі.

Ең жиі қолданылатын техникалық пайдалану коэффициенті. Мысалы, 
1.3-кестеде жылу алмастырғыштардың сенімділігінің негізгі 
көрсеткіштерінің мәндері көрсетілген.

Кесте 1.3 - Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері
Бас тартуға пысықтау, сағ 15 000 … 25 000

Қалпына келтірудің орташа уақыты, сағ 25 … 45
Техникалық пайдалану коэффициенті 0,935 … 0,970
Қол жетімділік коэффициенті 0,975 … 0,999

Сенімділік туралы ақпарат көздері жұмыс туралы статистикалық 
мәліметтер, аналитикалық есептеулер, жеделдетілген сынақтардың 
нәтижелері бола алады. Жабдықтың өнімділігін статистикалық талдаудан ең 
нақты мәліметтерді алуға болады.

Осы мақсатта сенімділік тобының қызметкерлері жабдықтардың істен 
шығуы туралы статистикалық мәліметтерді жинау үшін зауыттарға үнемі 
барып тұрады.

Машина жасау зауыттарының жобалау бөлімдерінің сенімділік топтары 
осы деректерді өндірілетін жабдықтың сенімділігін арттыру мәселелерін 
жедел шешу үшін пайдаланады.

Сенімділік пен беріктікті бағалау кезінде жабдықтың жұмыс істейтін 
уақыты, оның жұмысындағы ақаулармен байланысты емес тоқтап қалуды 
ескерусіз ескеріледі. Жұмыс уақытын басқару үшін жабдықтың электр
қозғалтқышы желісіне арнайы құрылғы (жабдықтың жұмыс уақыты 
есептегіші) қосылған.

Сенімділік дегеніміз - бұл жабдықтың белгілі бір кепілдендірілген 
мерзім ішінде апатсыз жұмыс істеуі ғана емес, сонымен қатар қысқа уақыт 
ішінде жеке ақаулар мен аварияларды жою кезінде белгілі бір мөлшерде өнім 
шығару мүмкіндігі.

Сенімділікті дәл өлшеу немесе болжау мүмкін емес, оны тек арнайы 
ұйымдастырылған тестілер немесе ақаулар туралы жедел мәліметтерді жинау 
арқылы бағалауға болады. Негізінен стандартты қондырғылардан тұратын 
дамыған жабдықтың сенімділігін осы қондырғылардың сенімділігімен 
бағалауға болады.

Машиналар мен құрылғылардың сенімділік теориясының 
қарастырылған ережелері машинаның жөндеу өнімділігі оның сенімділігімен 
тығыз байланысты екендігін көрсетеді. Қазіргі кезде оның сенімділігін 
арттыратын жабдықты жаңарту жабдықты жөндеуге тоқтаған кезеңде жүзеге 
асырылады. Сенімділіктің жоғарылауы, демек, айналым уақыты, коррозияға 
төзімді жаңа материалдар мен бөлшектердің бетін қатайтудың түрлі әдістерін 
қолдана отырып, жеке қондырғылардың дизайнын жақсарту арқылы қол 
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жеткізіледі.
Модернизация кезінде машиналардың сенімділігі мен ұзақ 

мерзімділігін арттыру үшін бөлшектер, бөлшектер жұптастыру немесе 
құрастыру қондырғысы жетілдірілуі керек. Модернизация келесі 
жұмыстарды жүргізуден тұрады: бөлшектің, интерфейстің немесе құрастыру 
қондырғысының төмен сенімділігі мен беріктігінің себептерін талдау; 
сенімділікті арттыру әдісін таңдау; әдісті практикалық енгізу және жедел 
тексеру; оның тиімділігін техникалық-экономикалық бағалаумен әдісті 
нақтылау немесе өзгерту.

Машиналардың беріктігін арттыру мыналарға қол жеткізуге мүмкіндік 
береді:

– машинаның тоқтап қалуын азайту және, демек, өнімділікті 
арттыру;

– жөндеу шығындарын төмендету, қосалқы бөлшектер мен 
материалдарды тұтынуды азайту, жөндеу шеберханаларының 
металл кесетін жабдықтарын шығару.

1.3.2 Тұтқыр материалдар мен сусымалы материалдарды 
химиялық өндіруге арналған жабдықтардың диагностикасы

Қауіпсіз пайдалану шарттары - бұл диагностика және жабдықты 
уақытында жөндеу. Техникалық объектілерді диагностикалау кезінде 
алынған мәліметтер негізінде жабдықты жөндеу қажеттілігі және оның 
жұмысын қалпына келтіру тәсілдері туралы шешімдер қабылданады.

Жабдықтың техникалық күйін бағалау үшін бақылау мен 
диагностиканың бұзбайтын әдістерін жүзеге асыру үшін енетін физикалық 
өрістердің барлық түрлері, сәулелену және заттар (магниттік, радиациялық, 
рентгендік, акустикалық және басқалары) қолданылады.

Қиратпайтын сынау әдістері оптикалық, магниттік, электрлік, құйынды 
ток, радиотолқындық, жылулық, радиациялық, акустикалық және енетін 
заттар болып бөлінеді.

Қарапайым оптикалық жүйелерге айналар, линзалар, көзілдіріктер, 
ұлғайтқыштар жатады. Сыртқы оптикалық басқарудың анағұрлым күрделі 
жүйелері - телескоптар мен микроскоптар.

Тексерудің оптикалық түріне 3 әдіс кіреді [23]:
1. сыртқы әдіс;
2. перископиялық әдіс;

Оптикалық тексеру әдістері - оптикалық аспаптардың көмегімен жүзеге 
асырылатын тексеру әдістері.
Оптикалық жүйе дегеніміз - жарық сәулелерінің сәулелерінің белгілі бір 
қалыптасуына арналған оптикалық бөліктердің (линзалар, призмалар, 
айналар және т.б.) жиынтығы.
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3. эндоскопиялық әдіс.
Сыртқы әдіс объектінің оңай қол жетімді сыртқы беттерін және 

оператор оптикалық басқарудың қарапайым құралдарымен (оптикалық жүйе) 
ене алатын кең қуыстарды ғана зерттеуге мүмкіндік береді. Оның көмегімен 
сіз тар, әсіресе қисық қуыстардың ішкі беттерін тексере алмайсыз.

Егер жабдықтың ақаулары тек адамның көзінің көмегімен анықталса, 
онда визуалды тексеру жүреді, онда тұрақты деформацияны, беттің 
кеуектілігін, үлкен жарықшақтарды, қауіп-қатерлерді, эрозия мен 
коррозияның бұзылуын және т.б.

Егер адамның көзі табиғи көру мүмкіндіктерінің шектерін едәуір 
кеңейтетін басқарушы оптикалық құрылғылармен «қаруланған» болса, онда 
бұл жағдайда жабдықтың визуалды оптикалық басқаруы болады.

Сонымен қатар, визуалды тексеру - бұл радиация және 
ультрадыбыстық бақылау сияқты заманауи тексеру түрі.

Визуалды-оптикалық бақылау - бұл аппаратты немесе машинаны 
диагностикалауға арналған бағдарламаның бірінші тармағы. Төмен еңбек 
сыйымдылығы және бақылаудың қарапайымдылығы - бұл әдістің негізгі 
артықшылықтары. Бірақ визуалды-оптикалық бақылау жеткіліксіз жоғары 
дәлдігімен сипатталады, өйткені оптикалық құрылғылардың үлкейтуінің 
(үлкейтуінің) өсуімен көру өрісі мен өрістің тереңдігі төмендейді, демек, 
басқару өнімділігі мен сенімділігі төмендейді. Бұл факторлар визуалды-
оптикалық әдісті қолдану салаларын анықтады:

- беткі ақауларды іздеу (эрозия мен коррозияның бұзылуы, жарықтар, 
ашық қуыстар, кеуектер және т.б.);

- құрылымдық элементтердің бұзылу орындарын, қалдық 
деформацияларын, объектінің жойылған элементтерін, ластануын анықтау;

- басқа дефектоскопия әдістерімен анықталған ақаулардың түрі мен 
сипатын анықтау (ультрадыбыстық, түсті және т.б.).

Өлшеуді визуалды және визуалды бақылау өлшеуді басқарумен тығыз 
байланысты. Көрнекі және өлшеуіш бақылау көзбен және (немесе) визуалды-
оптикалық құрылғыларды 20 есе үлкейтуге дейін (лупалар, микроскоптар, 
эндоскоптар, айналар және т.б.) қолдана отырып жүзеге асырылады. 
Техникалық құрылғылар мен құрылымдарды жасауда (салу, монтаждау, 
жөндеу және реконструкциялау) металл және дәнекерленген қосылыстарды 
(үстіңгі қабатты) тексергенде 2 ... 7 есе үлкейтетін ұлғайтқыштар, ал олардың 
жұмыс жасау кезіндегі техникалық құрылғылар мен құрылымдардың жай-
күйін бағалау кезінде - 20-ға дейін ұлғайтқыштар қолданылады -қатары өсу 
[13].

Көрнекі тексеру - ең қарапайым өлшеу құралдарын қолданатын ешқандай 
жабдықсыз жүргізуге болатын бұзбайтын тестілеудің жалғыз түрі.
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Көрнекі-өлшеуіш бақылауды жүзеге асыру, мүмкін болса, үстелдермен, 
стендтермен, роликті тіректермен және т.с.с жұмыстарды орындау 
ыңғайлылығы үшін жабдықталған арнайы жерлерде ұйымдастырылады.

Өлшемді жабдықтар мен құрылымдарды визуалды-өлшеуіш бақылау 
оларды орнату орнында жүзеге асырылады.

Басқарылатын беттерді жарықтандыру кем дегенде 500 лк болуы керек. 
Бақыланатын объектілердің контрастын арттыру үшін қабырғаларды, 
төбелерді, жұмыс үстелдерін және стендтерді ашық түстермен: ақ, көк, сары, 
ашық жасыл, ашық сұр түске бояған жөн. Зерттелетін затты 30 ° -дан жоғары 
және 600 мм-ден аспайтын қашықтықта қарау керек.

Басқарылатын беттерді дайындау келесідей:
- ондағы қысым шыққаннан кейін жұмыс істейтін жабдық басқа 

жабдықтан ажыратылады, жұмыс тоқтатылады, дренаж, салқындатылады;
- материалды және тігістерді бақылауға кедергі келтіретін жабындар 

(оқшаулау) техникалық диагностика бағдарламасында көрсетілген жерлерде 
жойылады;

- бақылау аймағы тоттан, масштабтан, кірден, бояудан, майдан, 
ылғалдан және бақылауға кедергі келтіретін басқа ластаушы заттардан 
тазартылуы керек [24].

Көрнекі-оптикалық және өлшеуіш бақылауды жүргізген кезде 
оптикалық құрылғылар қолданылады: ұлғайтқыштар, микроскоптар, 
эндоскоптар; сонымен қатар өлшеу құралдары: сызғыштар, транспортирлер, 
штангенциркульдар, стильдер, индикатор қалыңдығы өлшегіштер, радиус 
өлшегіштер, деңгейлер және т.б.

Ең қарапайым және ыңғайлы оптикалық басқару - бұл үлкейткіш әйнек. 
Өнеркәсіпте әртүрлі типтегі және конструкциялардағы жалпы мақсаттағы 
үлкейткіштер шығарылады: бүктеме, қалта, өлшеу, сағат, тұтқасы бар 
ұлғайтқыштар және т.б .. Стандартты ұлғайтқыштардың ұлғайтылуы 2,5 × 25 
× құрайды. Өлшеу лупалары (сурет 1.64) 10 × ұлғайтумен қол жетімді. 
Кемшіліктерді анықтауда үстіңгі (контактілі) өлшеуіш ұлғайтқыштар жиі 
қолданылады, мысалы, LIZ -10х.

Өлшеу микроскоптары бөлшектер мен олардың ақауларын тексеру 
үшін қолданылады. Микроскоптар жақын орналасқан заттарды бақылауға 
арналған. Цехтарда қолданылатын жұмыс микроскоптарының үлкейтуі 40х.

1.64 сурет – Өлшеу лупалар
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Олар мырышталған жабыны бар, сырланған және жылтыр беттермен 
беттерді сынау үшін қолданылады. Микроскоптарда микробъектив 
жазықтығында орналасқан өлшеу шкалаларының жиынтығы бар, бұл 
ақаулардың сызықтық өлшемдерін 0,5 ... 1 мкм дәлдікпен 10 × ... 15 × және 
одан да жоғарылаған кезде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл деректер MOV-
1-15x көзді бұрандалы микрометрі бар MOV-15x микроскопы үшін берілген.

1.65 сурет - MOV-1-15x көзді бұрандалы микрометрі

Микроскоп арқылы қаралған нысандардың кескінін өлшеу үшін 
көздің бұрандалы микрометрі (1.65-сурет) MOV-1-15x қолданылады. Осы 
типтегі микроскоптар үшін көру өрісі 1 ... 20 мм.

Шағылған және берілетін жарықта объектінің тікелей көлемдік 
бейнесін бақылау үшін 100 мм тұрақты жұмыс қашықтығында 100 × дейін 
ұлғайтуды қамтамасыз ете алатын МБС типті микроскоптар қолданылады 
(1.66-сурет). Микроскоптың қолдану аясы кең, оларды ғылыми, өндірістік 
және медициналық зертханаларда қолдануға болады.

1.66 сурет - МБС-10 стереоскопиялық бинокулярлық микроскопы

Металлографиялық микроскоптар металдардың және басқа мөлдір емес 
заттардың микроқұрылымын зерттеу үшін қолданылады. Олар шағылысқан 
жарықта жұмыс істейді. 45 × -тен 2000 × -қа дейін суретке түсіру кезінде 
ұлғайтқыштар 100 × бастап 1350 × дейін.
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Жоғарыда қарастырылған ұлғайтқыштар мен микроскоптар жақын 
орналасқан бақылау объектілерін басқаруға арналған.

Алыс объектілерді басқару үшін қажет болған жағдайда тікелей көру 
оптикалық құрылғыларын қолданыңыз: бинокль, телескопиялық телескоптар 
және т.б. Бұл құрылғылар құрылымдық мүшелерді, мұржаларды көру 
сызығында визуалды тексеруге арналған.

Перископиялық әдіс 1.67 суретте көрсетілген тар ұзын түзу сызықты 
қуыстарды зерттеуге мүмкіндік береді [23].

Сурет 1.67 - Түзу сызықты қуысты оптикалық бақылаудың 
перископиялық әдісі

Эндоскопиялық әдіс тар ұзын қисық қуыстарды тексеруге мүмкіндік 
береді (1.68-сурет) [23].

Технологиялық жабдықты диагностикалау процесінде қуыс 
құрылғылардың ішкі беттерін бақылау қажет, сондай-ақ бөлшектердің, 
құбыржолдардың жетуге қиын жерлерін және т.б.

Бұл жағдайларда эндоскоптар немесе борескоптар деп аталатын 
оптикалық құралдар қолданылады.

Перископтар дегеніміз - жарық бағыттаушы түтікке негізделген және 
механикалық құрылғысы бар линзалық оптика.

Эндоскоптар - бұл бастапқыда механикалық құрылғымен талшықты және 
линзалық оптика негізінде құрастырылған, бірақ қазір 
бейнеэлектрониканың қарқынды дамуы арқасында олар микро-видео 
камералардың, портативті компьютерлердің негізінде жасалады, ал сурет 
тарату құралы кәдімгі электр кабелі болып табылады, оның ұзындығы 40 
м жетуі мүмкін ...

  
 



142

       а      б
а - компьютерлік эндоскопты қолдану;

б - талшықты-оптикалық эндоскопты қолдану

Сурет 1.68 - Эндоскопиялық оптикалық бақылау әдісі
қисық қуыс

Бұл жағдайда жарық қабылдағыштың (кабельдің) өсіне қатысты 
кескінді қабылдау элементінің бағыты Боуден кабелін қолданып 
(велосипедтің қол тежегіші сияқты) талшықты-оптикалық эндоскоптарда 
қашықтықтан басқарылады, ал қазіргі құрылғыларда - компьютер 
пернетақтасындағы көрсеткілермен.

1.69 суретте линзалар эндоскопының схемасы көрсетілген. Линзалар 
эндоскоптарының үлкейтуі 5 × дейін жетеді. Линзаның эндоскопы 
құрылымдық жағынан цилиндр түрінде жасалған, оның ішінде құрылғының 
барлық элементтері орналасқан.

1.69 сурет - Линзалар эндоскопының диаграммасы

Линзалар эндоскопының диаграммасында мына элементтер бар: жарық 
көзі 1; көру аймағының бағыты мен өлшемін өзгерте алатын призма немесе 
айна қосымшасы 2; объективті линзалар жүйесі 3; таратқыш линзалар жүйесі 
4; окуляр 5; эндоскоптың жұмыс ұзындығын ұлғайтуға немесе теледидарлық 
бақылау жүйесін қосуға қызмет ете алатын 6 ауыстырылатын линзалар 
жүйесі.

Ауыстырылатын призма саптамалары 3 сақиналық көрініс өрісімен 
немесе бүйірлік көрініспен бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Құрылғы 
ақаудың орнын анықтайтын шкаламен жабдықталған. Әдетте эндоскоптар 
қатаң құрылымға ие, бірақ дененің икемді бөліктері бар, 5 ... 10 ° шегінде 
бүгілетін құрылғылар бар. Линзалық эндоскоптар ұзындығы 10 м-ге дейін 
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және диаметрі 5 мм және одан да көп өнімдерде 0,03 ... 0,08 мм мөлшеріндегі 
жарықтар, сызаттар, ойықтар және басқа ақауларды анықтауға арналған [23].
Соңғы жылдары оптикалық талшықтарға негізделген эндоскоптар техникада 
кеңінен қолданылуда. 1.70 суретте талшықты-оптикалық саңылау мен орын 
ауыстыру өлшеуішінің сызбасы көрсетілген [23].

1 - жарық көзі; 2 - жарық талшықтары; 3 - бақылау объектісі; 4 - жарық 
бағыттаушы; 5 - сурет қабылдағыш

1.70 сурет - оптикалық-талшықты өлшегіштің диаграммасы

Элементтік жарық бағыттаушы - бұл диаметрі 10 ... 20 мкм болатын 
жеңіл бағыттаушы жіп. Бұл жіп сыртынан төменгі сыну көрсеткішіне ие 
материалдың жұқа қабатымен (1 ... 2 µм) жабылған. Мұндай талшықтың 
ашық ұшына түскен жарық сәулелері, талшықпен қапталған интерфейстегі 
жалпы ішкі шағылыстың арқасында, сайып келгенде, талшық бойымен 
қарама-қарсы шетке өтеді.

Оптикалық-оптикалық эндоскоптардың тағы бір артықшылығы -
жарық көзі объектінің бақылау аймағынан тыс, бұл аймақтың қызуын 
болдырмайды. Иілгіш талшықты-оптикалық эндоскоптың орналасуы 1.71 
суретте көрсетілген [25].

1 - жарық көзі; 2 - конденсатор; 3 - жылу сүзгісі; 4 - сыртқы жарық 
бағыттағышы; 5 - кескінді таратуға арналған ақпараттық жарық нұсқаулығы; 
6 - окуляр; 7 - кескіндерді тіркеу және (немесе) талдау жүйесі (көз, камера); 8 
- эндоскоптың дистальды бөлігі; 9 - оптикалық адаптер (призма); 10 - жақсы 

беті.
1.71 сурет - икемді эндоскоптың оптикалық диаграммасы (фиброскоп)
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Оптикалық-оптикалық эндоскоптардың көптеген түрлерінде 
линзаларды қашықтықтан фокустау және аспаптың алдыңғы жағын бүгу 
механизмдері бар. Айта кету керек, кескін сапасы бойынша оптикалық-
оптикалық эндоскоптар линзалық эндоскоптардан кем, бірақ олар кескінді 
кез-келген иілу кезінде бұрмаланбай таратуға мүмкіндік береді.

Сызықтық өлшемдерді өлшеу үшін оптикалық және механикалық 
элементтері бар арнайы құралдар қолданылады. Олар жанаспалы және 
жанаспайтын, проекция, интерференция, лазер немесе басқа физикалық 
принциптерге негізделген. Олардың ең кең тарағандары - оптиметрлер, 
ұзындық өлшегіштер және интерферометрлер.

Жоғарыда айтылғандай, визуалды бақылау өлшеуді басқарумен қатар 
жүреді. Бақылау нақты өлшемді анықтауды білдірмейді, бірақ өнімнің 
өлшемі рұқсат етілген максималды және минималды өлшемдерден 
шықпайтындығын тіркеу.

Өлшеуді зерттейтін ғылым саласы - метрология. Метрология қазіргі 
мағынада өлшемдер, олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен 
құралдары және қажетті дәлдікке жету жолдары туралы ғылым болып 
табылады [25].

Кез-келген өнімді жасау кезінде осы өнімді жасауға қажетті барлық 
өлшемдерді көрсететін сызба қолданылады. Сызықтық және бұрыштық 
өлшемдер бар.

Номиналды өлшемдер бүтін және бөлшек сандар болуы мүмкін. 
Сызбада есептелген өлшем қалыпты сызықтық өлшемдердің белгіленген 
сериясынан жақын мәнге дейін дөңгелектелген номиналды сызықтық өлшем 
ретінде көрсетілген.

Бөлшекті мүлдем дәл өлшеммен жасау мүмкін емес, өйткені қателіктер 
сөзсіз. Қате себептері:

- жабдықтардың, қондырғылардың және кескіш құралдардың дәлдігі, 
олардың тозу дәрежесі;

Өлшеу - бұл физикалық шаманың мәнін арнайы техникалық құралдардың 
көмегімен эмпирикалық түрде табу.

Сызықтық өлшем - бұл таңдалған өлшем бірліктеріндегі сызықтық 
шаманың (диаметрдің, ұзындықтың) сандық мәні. Сызықтық өлшемдер 
номиналды, нақты және шекті болып бөлінеді.

Номиналды өлшем дегеніміз - жобалау кезінде дизайнердің есептеулер 
нәтижесінде (беріктігі, қаттылығы, тозуға төзімділігі үшін) немесе әртүрлі 
конструкторлық, технологиялық және пайдалану ерекшеліктерін ескере 
отырып алған мөлшері.

  
 



145

- бөлшектерге арналған дайындамалардың мөлшері мен формасы, 
механикалық қасиеттері бойынша біртектілігі;

- дайындамаларды монтаждау мен бекітудің дәл еместігі;
- жабдықтың жеке бөлшектеріне және бөлшектеріне температураның 

әсері; жұмыс бөлшектерінің, құралдардың, жабдықтың жекелеген 
бөліктерінің, қондырғылардың серпімді деформациясы;

- жабдық орнатылған іргетастың тербелісі және т.б.
Бөлшектерді жасау кезіндегі барлық қателіктерді 4 түрге бөлуге 

болады:
1. қателіктер,
2. бет пішініндегі қателіктер,
3. беттердің орналасуындағы қателіктер,
4. беткі қабаттағы қателіктер.
Өлшемдік қателіктерге қатысты мәселелерді қарастырыңыз.

Сызбада номиналды өлшемнен басқа оның максималды ауытқулары 
қойылады: жоғарғы және төменгі.

Ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдердің айырмашылығы бөлшекті 
жасау кезінде өлшемді жасау керек дәлдікті сипаттайды және оны төзімділік 
деп атайды. Толеранттылықтың, ауытқулардан айырмашылығы, ешқандай 
белгісі жоқ. Толеранттылық неғұрлым үлкен болса, бөлшектерді өңдеу 
дәлдігіне қойылатын талаптар соғұрлым төмен болады. Керісінше, 
төзімділіктің төмендеуі бөлшекті дайындауда дәлдікті талап етеді, демек, 
қымбатырақ болады.

Нақты мөлшері, яғни өлшеммен белгіленген өлшем, егер ол ең үлкен 
өлшем шегінен үлкен емес және ең кіші мөлшерден кем болмаса, жарамды 
болады.

Бөлшекті өңдегеннен кейін қандай мөлшерде алынғанын және 
сызбаның талаптарына сәйкес келетіндігін анықтау үшін осы бөлікті өлшеу 
керек.

Нақты мөлшері - номиналдан өзгеше және рұқсат етілген қателікпен 
өлшеу арқылы белгіленген бөлшекті өңдеу нәтижесінде алынған өлшем.

Жоғарғы ауытқу - бұл ең үлкен шекті өлшем мен номинал арасындағы 
алгебралық айырмашылық.
Төменгі ауытқу - бұл ең кіші шегі мен номиналы арасындағы алгебралық 
айырмашылық.

Өлшеу құралы - бұл белгілі бір уақыт аралығында өлшемі көрсетілген 
қателік шегінде өзгеріссіз деп қабылданған, физикалық шама бірлігін 
көбейтетін және (немесе) сақтайтын, нормаланған метрологиялық 
сипаттамалары бар, өлшеуге арналған құрал.

  
 



146

Өлшеудің келесі түрлері бар: тікелей, жанама, жанаспалы және 
жанаспайтын [23].

Мысалы, 1.72 суретте көрсетілген екі саңылаудың центрлері 
арасындағы L арақашықтықты [23] вернирлі штангенциркуль көмегімен 
өлшеу қажет. Мұны циркуль көмегімен тікелей өлшеу арқылы жасау мүмкін 
емес, сондықтан біз жанама өлшеуді қолданамыз.

1.72-сурет - суппорт көмегімен арақашықтықты жанама өлшеу тесік 
орталықтары арасында

Алдымен d1, d2 диаметрлерін, Lmax ұзындығын ішкі өлшеу үшін 
суппорт жақтарымен тікелей өлшеу жүргіземіз, содан кейін формуланың 
көмегімен қажетті мәнді есептейміз

L = Lmax – 0,5(d1 + d2) (1.10)

Тікелей өлшеу - бұл өлшенетін шаманың мәні өлшеу нәтижесінен тікелей 
анықталатын өлшем
Жанама өлшеу дегеніміз - белгілі бір тәуелділікпен қажетті шамамен 
байланысты шамаларды тікелей өлшеу нәтижелерін қайта есептеу арқылы 
шаманың қажетті мәні анықталатын өлшем..

Байланысты өлшеу - бұл өлшеу құралының сезгіш құрылғысы заттың 
бетімен механикалық байланыста болатын өлшем, мысалы, суппортпен, 
микрометрмен, индикатормен және т.б. өлшеу.
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Өлшеу әдістерін өлшеу құралдарын қолдану әдістемесі мен 
принциптерінің жиынтығы деп атайтын әдет бар. Екі ең кең таралған әдіс -
бұл тікелей бағалау әдісі және өлшеу әдісімен салыстыру.

1. Тікелей бағалау әдісі. Бұл әдіспен өлшенетін объектінің өлшемі 
қолданылған өлшеу құралының құрылымында болатын өлшемді құрылғы 
арқылы тікелей анықталады. Мысалы, біліктің диаметрін 
штангенциркульмен өлшеу кезінде жақтар қабылдайтын диаметрдің мәні 
штанганың шкаласымен тікелей салыстырылады, ол дәл өлшемге ие және 
штангенциркуль конструкциясына енгізілген.

2. Өлшеммен салыстыру әдісі. Бұл өлшенетін объектінің өлшемін 
шамамен, қайталанатын өлшеммен немесе қолданылған өлшеу құралы 
құрылымына кірмейтін сілтеме бөліктің өлшемімен салыстыратын әдіс. 
Мысалы, сандық индикаторды пайдаланып, білік диаметрін (30 мм) үстелмен 
стендте 30 мм калибрлі блокпен салыстыру арқылы өлшеу. Бұл жағдайда 
білік диаметрінің мәні индикатордың дизайнына кірмейтін калибр блогының 
өлшемімен индикаторды қолдану арқылы салыстырылады.

Өлшеуді жүзеге асырған кезде әр түрлі көлемдегі қателіктер сөзсіз 
орын алады.

Өлшеу қателігі - бұл өлшеу нәтижесінің Lu-ны өлшенген Lg мәнінің 
формуламен анықталған нақты мәнінен ауытқуы

Δ = Lu – Lg . (1.11)

Қателер жүйелік және кездейсоқ топтарға бөлінеді. Жүйелік қателіктер 
үнемі немесе үнемі өзгеріп отырады, сол шаманы бірнеше рет өлшегенде, ал 
кездейсоқ қателіктер бірдей шаманы қайталап өлшегенде кездейсоқ өзгереді.

Келесі компоненттер өлшеудің жалпы қателігіне айтарлықтай әсер 
етеді:

1) аспаптық қателік;
2) шараларға немесе үлгілерге процеске енгізілген қателік;
3) жанасуды өлшеу кезінде өлшеу күшінен туындайтын қателік;
4) өлшеу кезінде температура ауытқулары кезінде бақылау объектісінің 

немесе өлшеу құралының жылулық кеңеюінен немесе қысылуынан 
туындайтын қателіктер;

5) өлшеу процесін орындайтын адамға байланысты субъективті 
қателіктер.

Өнімнің сапасы дұрыс өлшеуге байланысты. Сондықтан өлшеу 
бақылауын жүргізу кезінде өлшеу қателіктерінің барлық компоненттерін білу 
маңызды.

Контактсыз өлшеу - бұл өлшеу құралының сезгіш құрылғысы өлшенген 
заттың бетімен механикалық байланысқа түспейтін өлшем, мысалы, 
микрометриялық микроскоптың көмегімен жіп элементтерін өлшеу.
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Барлық өлшеу құралдары оларды дайындағаннан немесе жөндегеннен 
кейін де, жұмыс кезінде де бақыланады. Мұндай бақылау әдетте өлшеу 
құралдарын тексеру деп аталады. Тексеруді жүргізген кезде тексерілген 
құралдың жұмыс қабілеттілігі және оның аспаптық қателігі анықталады, 
оның берілген өлшеу құралы үшін белгіленген шектерде болатындығы 
анықталады. Өлшеу құралдарын тексеру ережелері, оны ұйымдастыру және 
жүзеге асыру тәртібі ҚР СТ 2.4-2017 стандартымен реттеледі, Қазақстан 
Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі [48].

Тексеруді метрологиялық қызметтің арнайы органдары - өлшеу 
зертханалары және олардың калибрлеу пункттері жүзеге асырады. Егер 
салыстырып тексеру нәтижесінде бұл өлшеу құралы қолайлы болса, онда 
тексерудің оң нәтижелері туралы ресми құжат жасалады және оның 
маркалануы жүзеге асырылады; егер өлшеу құралы жарамсыз болса, онда ол 
пайдаланудан шығарылады. Сәйкес өлшеу құралының сертификаты келесі 
тексеру күніне дейін сақталады. Егер мерзім өтіп, келесі тексеру 
жүргізілмеген болса, онда метрологиялық орган бақылаған кезде бұл өлшеу 
құралы заңсыз деп танылады және оның куәлігі жарамсыз болады. Өлшеу 
құралдарына метрологиялық сертификаттау жүргізу тәртібі ҚР СТ 2.30-2017 
стандартында белгіленген [49].

Байланысты өлшеу кезінде өлшеу күшінен пайда болатын қателік 
өлшеу объектісінің бетінде болатын деформацияларға байланысты. 
Неғұрлым деформация көп болса, өлшеу қателігі соғұрлым көп болады.

Өлшеу заты мен өлшеу құралының термиялық кеңеюінен 
(жиырылуынан) туындайтын қателік өлшеу жүргізілетін бөлменің 
температурасына байланысты. Қалыпты температура + 20 ° C құрайды. 
Қалыпты температурадан ауытқулар өлшенетін дайындама мен өлшеу 
құралының термиялық кеңеюіне немесе қысылуына, сондықтан өлшеу 
қателігінің жоғарылауына әкеледі.

Өлшеу жүргізетін адаммен байланысты субъективті қателіктер 
келесіден туындайды:

- іс-әрекеттер кезіндегі қателіктер (масштабтың өлшенген өлшемге 
сәйкес келмеуі, блоктағы калибрлі блоктарды таңдау кезінде, қателіктерді 
нөлге қою кезінде, өлшеу құралын орнатылған күйде бекіту кезінде);

- өлшеу құралының сезгіш элементі заттың бетімен жанасқанда 
(өлшеу күшін асыра бағалауға немесе төмендетуге болады);

- бақылау қателіктері: масштабты бөлу және оның белгісімен жебенің 
немесе верния инсультының дәл келуін бағалау кезінде оқудың қателері;

- орындаушының біліктілігі жеткіліксіз.

Аспаптық қателік - бұл өлшеу құралының көрсеткіші мен өлшенетін 
объектінің нақты мөлшері арасындағы айырмашылық. Бұл қателік өлшеу 
қателігіне үлкен үлес қосатындықтан.
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Сызықтық және бұрыштық өлшеулер үшін келесі техникалық 
құралдар қолданылады [23, 25].

Өлшеу беттерін тегістеу - бұл өлшенген беттердің қатты қысылған 
күйде ығыстырылған кезде бір-біріне жабысу қабілеті, бұл КМД блоктарын 
бөлек шаралардан құрастыруға мүмкіндік береді; мұндай блоктың жалпы 
мөлшері оған енгізілген шаралар өлшемдерінің қосындысына тең

KMD бір өлшемде 0,1-ден 100 мм-ге дейін, ал 100 мм-ден жоғары -
байланыстыратын екі тесікпен шығарылады. Хром шыңдалған болаттар және 
қатты қорытпа VK6M КМД өндірісі үшін материалдар ретінде қызмет етеді.

Ұзындықтың өлшеуіштері ұзындық бірліктерін көбейтеді, өлшеу 
құралдары мен құралдарын тексереді және калибрлейді, калибрлер мен 
қарсы калибрлерді тексереді, жабдықты орнатады, сонымен қатар дәл өлшеу 
мен таңбалау жұмыстарын жүргізеді. Штангалардың мөлшері 0,1-ден 1000 
мм-ге дейін әр түрлі және жиынтықта аяқталады, олардың техникалық 
шарттары МЕМСТ 9038-90-мен реттеледі [50].

Сызықтық өлшемдерге штрих, сызғыштар және рулеткалар жатады. 
Үлгілік өлшеу құралдары ретінде штангалар қолданылады. Өлшеу 
сызғыштары 0,5 немесе 5 мм қадамдармен 150, 300, 500 және 1000 мм 
жоғарғы өлшем шектерімен бір немесе екі таразымен жасалады. Металл 
таспаны өлшеу ұзындығы 1-ден 100 м-ге дейін болуы мүмкін.

Штангенциркульдер 0,05 және 0,1 мм болатын сыртқы және ішкі 
өлшемдерді 2000 мм-ге дейін өлшеуге арналған.

Биіктік өлшегіштер биіктікті өлшеуге және жұмысты белгілеуге 
арналған. Олар 0,05 және 0,1 мм вернирленген оқумен және 0 ... 250-ден 1500 
... 2500 мм-ге дейін өлшенеді.

Тереңдік өлшегіштер шығыңқы жерлерді, ойықтар мен ойықтардың 
тереңдігін өлшеуге арналған.

Параллельді калибрлі блоктар (ПЛБ) - бұл басқа габаритті блоктардың 
немесе жалпақ көмекші тақталардың өлшеу беттеріне үйкелу қасиетіне ие 
екі жалпақ өзара параллель өлшеуіш беттері бар тікбұрышты штанга 
түрінде жасалған шара.

Ұзындықтың ұзын өлшемдері - бұл шкалалар интервалдардың жоғары 
дәлдігімен салынған көп мәнді өлшемдер.

Микрометриялық аспаптар - бұрандалы жұпты қолдануға негізделген 
сызықтық өлшемді өлшеу құралдары, микро жұп деп аталады.
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Микрометриялық аспаптардағы микро бу өлшемді және түрлендіргіш 
құрылғы ретінде қызмет етеді.

Бұл топтың құралдарына мыналар жатады: 0,01 мм градациясы бар 
микрометрлер, рычагты микрометрлер, стендтік микрометрлер, 
микрометрлік тереңдік өлшегіштер және микрометрлік саңылаулар.

Микрометриялық тереңдік өлшегіштер қазба тереңдігін және машина 
бөлшектеріндегі орындықтардың биіктігін өлшеу үшін қолданылады.

Ішкі микрометрлер саңылаулардың өлшемдерін, ойықтардың енін және 
басқа ішкі өлшемдерді 50 ... 6000 мм өлшеуге арналған; өлшеу диапазоны 50 
... 75-тен 2500 ... 6000 мм-ге дейін. Мысалы, ішкі НМ 2500 өлшеуішінің 
өлшеу диапазоны 600 ... 2500 мм, градация 0,01 мм және максималды рұқсат 
етілген қателік шегі ± 0,04 мм.

Рычагты беріліс құралдары Оларға өлшеуіш бастары, оқу құрылғысы 
бар қапсырмалар, тереңдік өлшегіштер, саңылаулар өлшегіштер, қалыңдық 
өлшеуіштер, қабырға өлшеуіштер жатады, мысалы, C-2 және C-10A 
модельдерінің бітіру деңгейі 0,01 мм, ал C-10B, C-50 және SMT-90
модельдері - бітіру мәні 0,1 мм. Үлгі әріптеріндегі сандар өлшеудің ең үлкен 
шегін көрсетеді.

Масштабсыз өлшеу құралдары бұйымның көлемін, пішінін және 
бөліктерінің өзара орналасуын бақылауға арналған. Масштабсыз өлшеу 
құралдарына калибрлер, шаблондар, зондтар жатады.

Тексерілетін беттің пішініне байланысты калибрлер бөлінеді: тегіс -
жіктердің тегіс цилиндрлік бөліктерін сынау үшін; бұрандалы - бұрандалы 
қосылыстардың бөлшектерін басқару үшін; сплайн - сплайн байланыстарын 
басқару үшін; конустық тегіс - конустық тегіс қосылыстарды бақылауға 
арналған; арнайы - стандартты емес қосылыстардың бөліктерін және ерекше 
пішіндегі жекелеген бөліктерді тексеру үшін.

Өлшеуіштермен тексеру кезінде тексерілетін өлшемдердің сандық 
мәндері анықталмайды, олардың көмегімен бөлшектің нақты өлшемі 
төзімділік шегінде жасалған-жасалмағандығын анықтауға болады. Егер бас 
тартылған бөліктің нақты мөлшерінің сандық мәнін анықтау қажет болса, 
онда ол бас тарту себебін анықтау үшін әмбебап өлшеу құралдарымен 
өлшенеді, сондай-ақ қабылданбаған бөлікті түзету мүмкіндігі бар-жоғын 
шешеді.

Күрделі профильдерді тексеру үшін шаблондар деп аталатын профиль 
өлшеуіштері қолданылады [25].

Өлшегіш - бұл өнімнің өлшемдерін, пішінін және бөліктерінің өзара 
орналасуын бақылауға арналған масштабсыз өлшеу құралы.

Радиус шаблоны - бұл бұйымдардың дөңес және ойыс беттерінің 
қисықтық радиустарын басқаруға арналған құрал, ол қалыңдығы 0,5 ... 1 
мм қалыңдығы бар, соңы дөңес немесе дөңес дөңгелектелген, дөңгелектеу 
радиусы 1 ... 25 мм (сурет 1.73)
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1 – дөңес; 2 – иілген

1.73-сурет – Радиустық шаблондардың жинағы

1.74 сурет - бұрандалы шаблондар жиынтығы

Жиектердің пішіні мен өлшемдерінің құрылымдық элементтерін, 
дәнекерлеуге жиналған қосылыстардың саңылауларын, сондай-ақ 
дәнекерленген тігістердің өлшемдерін бақылау үшін белгілі бір тігіс үшін 
кесінділері бар арнайы шаблондар қолданылады, олардың мөлшері шаблонда 
көрсетілген; дәнекерлеушілердің әмбебап шаблондары (UShS-3); бұдан 
басқа, бақылаудың ең үлкен (өтетін) және кішігірім (өтпейтін) кесінділері бар 
шекті шаблондар қолданылады.

Ұшақтар арасындағы саңылауларды бақылау үшін 0,02-ден 1 мм-ге 
дейін белгілі бір қалыңдықтағы өлшеуіш тақтайшасы бар калибрлік зондтар 
қолданылады (1.75-сурет). Ұзындығы 100 мм стили жиынтықта жеткізіледі; 
Ұзындығы 200 мм - бөлек табақтарда.

Сурет 1.75 - Ұстағыштағы өлшеу зондтары

Бұрандалы шаблон - бұйымдардың жіп профилінің қадамы мен бұрышын 
анықтауға арналған құрал - осьтік жіп профилі бойымен жасалған тістері 
бар қалыңдығы 0,5 ... 1 мм болат табақша (1.74 сурет).
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Бұрышты өлшеу және бақылау құралдары. Бұрыштарды басқару үшін 
мұндай құралдар квадраттар, бұрыштық өлшемдер, калибрлер, механикалық 
және оптикалық бөлгіш бастар, гониометрлер, синус сызғыштар және т.б.

Өнеркәсіп бұрыштық плиткалар түрінде бұрыштық шаралар 
жиынтығын шығарады. Жиынтық номиналды бұрыштары 90º дейінгі 
бұрыштық тақтайшалардан тұрады. Бұрыш тақтайшаларының 
бұрыштарының дәлдігі төрт дәлдік кластарының біріне сәйкес келеді - 00; 0; 
1; 2. Бұрыш тақтайшалары тар өлшеу беткейлері бар тақтайшалар түрінде 
жасалады, оларды өңдеу және өткір бұрыш немесе кесілген шыңы бар 
бұрышты немесе төртбұрыштың бүйірін қалыптастыру. Бұрыштық 
плиткалар қапсырмалармен бұғаттауға арналған монтаждық тесіктермен 
қамтамасыз етілген. Бұрыштық тақтайшалардан басқа, алтыбұрышты 
тұрақты өлшемдер және 90º-тан жоғары бұрыштары бар көп қырлы 
өлшемдер қолданылады.

Квадраттан ауытқуды өлшеу үшін, т.а. 90º бұрыштан квадраттар 
кеңінен қолданылады - сыртқы және ішкі жұмыс бұрыштары бар тік 
бұрыштың жарамдылығын тексеруге арналған қатаң, масштабсыз құрал.

Бұрыштық өлшемдер негізінен әр түрлі бұрыш өлшеу құралдарын 
тексеру және калибрлеу үшін қолданылады, бірақ оларды тікелей 
бұйымдардың бұрыштары мен бөліктерін өлшеу үшін қолдануға болады.

1.76 сурет - Верниер гониометрі

Өнімдердің бұрыштарын өлшеу үшін олар көбінесе әмбебап 
гониометрлерді пайдаланады, мысалы, верниер (1.76-сурет), оптикалық, 
индикатор, сәйкесінше, 2 ', 3' және 5 'сілтеме мәндерінің өлшемдерімен.

Беттердің көлденең немесе тік орналасуынан аз ауытқуларды өлшеу 
үшін деңгейлер қолданылады: штрих, рамка және электронды.

Жабдықты бұзбай сынаудың сәулелену түрі басқарылатын 
объектімен өзара әрекеттесуден кейін енетін иондаушы сәулеленуді тіркеуге 
және талдауға негізделген [22].

Иондаушы сәулелену бақыланатын объектінің қатты материалы 
арқылы (оптикалық мөлдір емес) өнімнің қасиеттеріне байланысты әртүрлі 

Сәулелену әдісі объектіні иондаушы сәулеленуге кейіннен талдаумен әсер 
етуден тұратын бұзылмайтын сынау әдісі болып табылады.
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әлсіреу дәрежелерімен өтеді және тіркеуші құрылғыға - детекторға әсер 
етеді. Детектор - бұл физикалық өрістің энергиясын (сәулеленуді) анықтауға 
және түрлендіруге арналған, оны көрсету, кейіннен тіркеу және өлшеу үшін 
ыңғайлы құрал. Ақауларды анықтауға арналған сәулелену әдісінің мәні 1.77-
суретте көрсетілген.

МЕМСТ 20426-82 [51] рентген 
аппараттарының сәулеленуін, тығыздалған 
радиоактивті көздерден сәулеленуді 
қолдану арқылы өнім дефектоскопиясының 
сәулелену әдістерін (радиографиялық, 
электрорадиографиялық, радиоскопиялық 
және радиометриялық) қолдану саласын 
белгілейді. Тексеру объектілеріндегі 
материалдың үзілуі мен біртектілігі сияқты 
ақауларды анықтау үшін ақауларды 
анықтаудың радиациялық әдістерін 
қолдану керек.

Мөлдір болған кезде иондаушы 
сәулелену көзі 2 бөліктің бір жағына, ал олардың интенсивтілігін 4 тіркейтін 
құрал (детектор) қарсы жағына орналастырылады. Металлдың 
қалыңдығынан өтіп, оның жолында жарықтар, қуыстар немесе шлактарды 
қосу түріндегі кедергілерге тап болған кезде иондаушы сәулеленудің 
қарқындылығы өзгереді және осылайша ақау анықталады.

Объектілерді қарау кезінде радиациялық әдістермен анықталған 
ақаулар түрлері 1.4 кестеде көрсетілген.
Кесте 1.4 - Сәулелену әдістерімен анықталған ақаулар түрлері

Бақылау нысаны Ақау түрі
Құймалар мен құймалар Жарықтар, қабықшалар, тесіктер, борпылдақтық, металл және 

металл емес қосындылар, төгілмеу, сұйылту
Дәнекерленген 
қосылыстар

Жарықтар, енудің болмауы, тесіктер, раковиналар, металл 
және металл емес қосындылар, раковиналар, артық ену, 
астыңғы қабаттар, күйіп қалулар, араластырғыш жиектер

Дәнекерленген 
қосылыстардың доғалық 
және орамдық 
қосылыстары

Жарықтар, кеуектер, металл және металл емес қосындылар, 
шашырау, енудің болмауы (енудің жетіспеуі дәнекерленген 
дақтың кескінінде күңгірт және ашық сақиналардың 
болмауымен анықталған гетерогенділігі немесе контрастты 
материалдарды қолдану кезінде анықталады)

Дәнекерленген 
қосылыстар

Жарықтар, қатты емес заттар, қабықшалар, тесіктер, металл 
және металл емес қосындылар

Тойтармалы буындар Тойтарма басындағы немесе негізгі материалдағы жарықтар, 
тойтарма корпусы мен негізгі материал арасындағы 
саңылаулар, тойтарма корпусының пішінін өзгерту

Құрастыру тораптары мен 
бөлшектері, темірбетон 
бұйымдары мен 
құрылымдары және т.б.

Жарықтар, қуыстар, коррозия, өлшемді ауытқулар, бос 
орындар, бұрмаланулар, өнімнің ішкі элементтерінің бұзылуы 
және болмауы, бетон жамылғысының қалыңдығындағы 
ауытқулар, арматураның өлшемдері мен орналасуы және т.б.

1 - иондаушы сәулелену көзі; 2 
- басқарылатын элемент; 3 -

ақау; 4 - детектор

1.77 сурет - Сәулеленудің
«берілуінің» схемасы
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Тарату кезіндегі әсер ету уақыты айтарлықтай және радиация 
энергиясына және бөлшектің қалыңдығына байланысты бірнеше минуттан 
бірнеше сағатқа дейін өзгереді. Қалыңдығы біркелкі емес бөлшектер 
кеңейтетін қосылыстар көмегімен тегістеледі. Сәулелену көздерінің негізгі 
түрлері шартты түрде үш топқа бөлінеді.

1.78 суретте сәулелену көздерінің классификациясы көрсетілген.

1.78 сурет - Иондаушы сәулелену көздерінің жіктелуі

Рентгендік және гамма-сәулелену көбінесе технологиялық 
жабдықтарды, құрылымдар мен құбырларды диагностикалау үшін 
қолданылады.

Радиациялық бақылау үшін иондаушы сәуле шығарғыштардың әр түрлі 
түрлері қолданылады: рентген аппараттары, гамма-дефектоскоптар және 
электронды үдеткіштердің әр түрлі түрлері. Алғашқы екі түрді ең көп 
қолданылатын түрлері ретінде қарастырайық [26].

Рентген аппараттары. Бұл құрылғылардың негізгі элементі - рентген 
түтігі. Құрылғылар екі электродты, сыртқы және айналмалы анодтары бар, 
қимасы, импульсі және екі фокусты. Ең жиі қолданылатын екі электродты 
түтіктер. Мұндай түтіктер электродтар дәнекерленген вакуумдағы шыны 
бөтелкені білдіреді. Мұндай түтікті өткізу схемасы 1.79 суретте көрсетілген.

1 - шыны ыдыс; 2 - катод; 3 - вольфрам спиралы; 4 - анод (мыс қуыс 
цилиндр); 5 - вольфрам нысаны; 6 - бақылау объектісі; 7 - басқарылатын 

объектіге бату; 8 - тығыз қосу; 9 - объектінің артындағы сәулелену 
қарқындылығының диаграммасы

1.79 сурет - Рентген түтікшесінің көмегімен таралу схемасы
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Өткізгіш сәулелердің көзі - трансформатордан жоғары кернеулі 
токпен және бірнеше кернеуді күшейту қондырғысымен қамтамасыз етілген 
рентген түтігі.

Рентген түтігі - бұл салқындату оқшаулағыш ортасымен толтырылған 
қорғалған корпусқа орналастырылған шыны шар. Рентген аппаратына 
аспаптар да кіреді.

Аппараттың жұмыс істеу принципі келесідей. Электр желісінен 
кернеу автотрансформаторға беріледі, басқарылатын объектінің қасиеттеріне 
байланысты қажетті жоғары кернеу вольтметрмен белгіленеді. Содан кейін 
бұл кернеу жоғары кернеулі трансформатордың бастапқы орамына 
қолданылады. Одан 2 және 4 түтік электродтарына жоғары кернеу (бірнеше 
жүз киловольтке дейін) беріледі, сонымен қатар катод 2 катушкасына 2 ... 
12В төмен кернеу бөлек трансформатордан беріледі (диаграммада 
көрсетілмеген).

Қыздырған кезде спиральдың жіпінен термионды эмиссияның 
әсерінен электрондар бөлінеді, олар арнайы құрылғы арқылы тар сәулеге 
бағытталады, электр өрісінің әсерінен бұл электрондар жоғары 
жылдамдықпен анодқа 4 қозғалады және анодтық нысананың белгілі бір 
аймағында сәулелену пайда болады. Нысананың бұл аймағы рентген 
түтігінің нақты фокустық нүктесі деп аталады, одан иондаушы сәулелер 
зерттелетін объектіге бағытталады.

Дизайн бойынша рентген аппараттары стационарлық, жылжымалы 
және портативті, сондай-ақ кабельді және моноблокты болып бөлінеді.

Кабельді қондырғылар екі блоктың болуымен сипатталады: жоғары 
вольтты генератор және рентген түтігі, жоғары вольтты кабельмен өзара 
байланысты. Моноблокта - бұл элементтер бір блокта орналасқан. 
Моноблокты рентген аппараттары кабельдікіне қарағанда жеңіл және ықшам.

Гамма-дефектоскоптар. Гамма-дефектоскоптар үшін иондаушы 
сәулеленудің көздері радионуклидтер болып табылады, оларды қауіпсіздік 
мақсатында баспайтын болаттан немесе радиоактивті заттардың қоршаған 
ортаға енуіне жол бермейтін басқа материалдардан жасалған ампулаларға 
орналастырады, ампулалар диаграммасы 1.80 суретте көрсетілген. Гамма-
дефектоскоптарға арналған изотоптар ядролық реакторларда белсенді емес 
бланкілерді нейтрон ағынымен сәулелендіру арқылы немесе ядролық 
отынның қалдық өнімдерін бөлу арқылы, сондай-ақ белсенді емес 
бланкілерді сәулелендіру арқылы өндіріледі.

1 - мұқаба; 2 - белсенді бөлік; 3 - ішкі ампулалар; 4 - сыртқы ампулалар
Сурет 1.80 - Гамма-сәулелену көзінің ампуласының диаграммасы
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Гамма сәулелерінің көзі радиоактивті заттар, атап айтқанда жасанды 
радиоактивті изотоптар болып табылады. Изотоп көздері сәулелену 
энергиясымен, әсер ету дозасының жылдамдығымен, белсенділігімен, 
жартылай шығарылу кезеңімен және фокустық дақтың өлшемімен 
сипатталады (көздің жоғарғы белсенді бөлігінің сәулелену бағытына 
проекциясы) [26].

Изотоп көздерінің маңызды сипаттамасы экспозиция дозасының 
жылдамдығы болып табылады. Ол экспозиция мөлшерін анықтайды, яғни. 
бақылау өнімділігі, сонымен қатар қорғаныс құрылғылары мен қауіпсіздік 
шараларын жобалауға қойылатын талаптар. Изотоптың радиоактивті ыдырау 
процесінде экспозиция дозасының жылдамдығы үздіксіз төмендейді.

Гамма-дефектоскоптар - бақылаудағы объектілерді сканерлеу кезінде 
көздерді манипуляциялауға және операторларды радиацияның зиянды 
әсерінен қорғауға мүмкіндік беретін құрылғылар. Мұндай дефектоскоптың 
сызбасы 1.81-суретте көрсетілген.

Гамма-дефектоскоптар бағытталған және панорамалық сәулеленуді 
қамтамасыз ете алады. Коллиматорлар 6 бағытталған сәулені қалыптастыру 
үшін қолданылады.

1 - жетек; 2 - жабдықтау арнасы; 3 - қосылатын шланг;
4 - радиациялық бас; 5 - ампулалар желісі; 6 - коллиматтайтын бас;

7 - сәулелену көзінің ұстаушысы

1.81 сурет - Шланг түріндегі гамма-сәулелік дефектоскоптың 
диаграммасы

Гамма-сәулелік дефектордың негізгі бөлігі қорғаныш сәулелену басы 4 
болып табылады, мұнда сәулелену көзі бар ампула жұмыс істемейтін 
жағдайға қойылады.

Жұмыс жағдайындағы ампуланы ампулалық сызық 5 арқылы 
радиациялық бастан коллиматорға 6 қолмен немесе электромеханикалық 
жетектің көмегімен қашықтықтан жібереді 1. Дефектоскопия жиынтығында 
әртүрлі қуаттың қосалқы көздері бар арнайы журнал-контейнер бар.

Фотосуретке түсіру әдістері мен гамма-сәуленің дефектін анықтау 
уақыты рентген аппараттарында қолданылғанмен бірдей.

Радиациялық бақылаудағы анықтау. Зерттелетін объектінің ақаулары 
келесі үш анықтау әдістерінің бірін қолдана отырып, иондаушы көздермен 
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сәулелену арқылы жойылады: радиографиялық, радиоскопиялық немесе 
радиометриялық.

Рентгенографиялық әдіс бақылау нәтижелерінің қарапайымдылығы 
мен құжаттық дәлелі болғандықтан ең кең таралған болып табылады. Әдіс 
басқарылатын объектінің радиациялық бейнесін рентгенографиялық кескінге 
түрлендіруге немесе оны кейіннен жарық бейнесіне айналдырып, жад 
құрылғысына түсіруге негізделген [2].

Рентгенографиялық әдіс әртүрлі сәулелену көздері үшін қолданылады 
және қолданған кезде 1-ден 700 мм дейінгі болаттан жасалған бұйымдарды 
көруге болады [26].

Радиоскопиялық әдіс басқарылатын объектінің радиациялық бейнесін 
сәулелік-оптикалық түрлендіргіш экранындағы жарық бейнеге айналдыруға 
негізделген. Ақаулықтарды анықтау процесінде алынған кескінге талдау 
жасалады. Бұл әдістің сезімталдығы рентгенограммадан гөрі аз болғанымен, 
бұл әдіс экспрессивті, үздіксіз және басқару объектісін әр қырынан 
(стереоскопиялық көру) қарауға мүмкіндік береді.

Радиометриялық әдіс басқарылатын объектінің ішкі күйі туралы 
ақпаратты әртүрлі шамалар, ұзақтықтар мен шамалардағы электрлік 
сигналдар түрінде алуға негізделген. Бұл әдіс бақылау процесін 
автоматтандыруға мүмкіндік береді, ол үздіксіздігімен, жоғары өнімділігімен 
ерекшеленеді және рентгенографияның сезімталдығы жағынан кем түспейді.

Сәулелік әдістермен диагностиканың ерекше маңызды кезеңі бақылау 
нәтижелерін декодтау болып табылады. Шифрды шешуді заманауи 
технологияны қолдана отырып, тәжірибелі дешифратор операторлары жүзеге 
асырады [26].

Ультрадыбыстық жиілік диапазонының (20 кГц-тен жоғары) серпімді 
толқындарын қолданған кезде «акустикалық» терминінің орнына 
«ультрадыбыстық» терминін қолдануға жол беріледі [21].

Өнеркәсіпте акустикалық әдістер келесі мақсаттарда қолданылады: 
заттың қалыңдығын анықтау; сабақтастықты бақылау; объектінің 
материалының физико-химиялық қасиеттерін анықтау, сонымен қатар 
олардың сенімділігін болжауға мүмкіндік беретін өнімнің жойылу 
кинетикасын зерттеу [27].

Зиянды емес сынаудың акустикалық әдістері көптеген қасиеттерге 
байланысты келесі қасиеттеріне байланысты кең таралды: ақаулардың 
мөлшері мен орналасуын анықтау мүмкіндігі; кішігірім ақауларға жоғары 
сезімталдық; үлкен ену қабілеті; объектіге бір жақты қатынасты басқару 
мүмкіндігі; жоғары өнімділік; оператордың және қоршаған персоналдың 
қауіпсіздігі.

Акустикалық бұзбайтын сынау - басқарылатын объектіде қозған және 
(немесе) туындаған серпімді толқындардың параметрлерін тіркеуге 
негізделген бұзбайтын сынау түрі.
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Акустикалық бақылау әдістерінің де кемшіліктері бар: басқарылатын 
объектіні беттік өңдеудің жоғары тазалығының қажеттілігі; бақылаудың 
тиімділігін төмендететін өлі аймақтардың болуы; жекелеген күрделі 
объектілерді бақылаудың арнайы әдістерін әзірлеу қажеттілігі [28].

Ультрадыбыстық кемшіліктерді анықтау әдістері. Жабдықтардың 
ультрадыбыстық диагностикасы үшін ақауларды анықтаудың үш әдісі жиі 
қолданылады: жаңғырық импульсі, көлеңке және айна-көлеңке [26].

Эхо-импульс әдісі ультрадыбыстық импульсті басқару объектісіне 
енгізу және ақаудан шағылысқан жаңғырық сигналын қабылдау арқылы 
жүзеге асырылады, бұл үзілістің болуын көрсетеді. Шағылған 
ультрадыбысты (сигнал амплитудасы) зерттелетін объектінің шекарасынан 
және ақауынан тіркеу тапқыш - катодты сәулелік түтікті (CRT) қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Импульстің енуі мен ақаудан шағылған эхо-
сигналды қабылдау арасындағы уақыт оның пайда болу тереңдігі бойынша 
бағаланады.

Көлеңкелі әдіс іздеушілердің (біреуі - эмитент, екіншісі - қабылдағыш) 
басқарылатын объектінің қарама-қарсы беттерінде орналасуымен 
сипатталады. Ультрадыбыстық бақыланатын бөлімнен өтеді және ақаудың 
болуы сигнал амплитудасының (қарқындылығының) төмендеуімен 
бағаланады. Бұл әдіс үшін ультрадыбыстық импульсті және үздіксіз сәуле 
қолдануға болады.

Айна-көлеңке әдісінің жоғарыда қарастырылған әдістерден 
айырмашылығы, ақаудың болуы объектінің қарама-қарсы (төменгі) бетінен 
шағылысқан және осы кемшілікпен әлсіреген эхо-сигнал амплитудасының 
төмендеуімен анықталады.

Қарастырылған әдістердің әрқайсысы тиімді болатын белгілі бір 
қолдану саласына ие. Мысалы, дәнекерленген қосылыстарды тексеру үшін 
импульстік-эхо әдісі кең қолданылады, өйткені ол көлеңке мен айна-
көлеңкеге қарағанда жоғары сезімталдыққа ие, сонымен қатар эмитент пен 
қабылдағыштың функцияларын бір іздеушіге біріктіруге мүмкіндік береді 
[29].

Көлеңкелі әдіс үшін объектінің басқарылатын аймағына екі жағынан 
қол жеткізу мүмкіндігі болу керек, бірақ сонымен бірге іздеушілердің белгілі 
бір салыстырмалы жағдайына сәйкестігі тиімділікке әсер етеді. Бұл әдістің 
артықшылығы - бұл өлі зонаны азайтуға мүмкіндік береді және кішігірім 
қалыңдықты басқаруда тиімді: 1 ... 4 мм [29].

Ақаулар іздеу басын сыналатын объектінің беткі қабатының 
тазартылған жерінен жылжыту арқылы анықталады. Бұл операция 
(сканерлеу) техникалық шарттарға сәйкес және ұқсас объектілерді 
диагностикалау тәжірибесін ескере отырып, алдын-ала таңдалған схема 
бойынша орындалады. Жұмыстарда [25, 28, 29] нақты объектілерді 
ультрадыбыстық диагностикалау әдістері және бүлдірмейтін тестілеудің осы 
әдісін жүзеге асырудың есептелген тәуелділіктері келтірілген.

Бұл әдістер зерттелетін объектінің бетіндегі шаршауды, ұнтақтауды, 
қатаюды жарықтар мен басқа ақауларды анықтауға мүмкіндік береді, ал 
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дәнекерленген тігістерде - енудің болмауы, шлак қосындылары, кеуектер 
және т.б.

Магниттік бақылау әдістері ақаулардың пайда болу орындарында 
пайда болатын қаңғыбас магнит өрістерін тіркеуге және талдауға негізделген. 
Бұл әдістер магнит өрістерін тіркеу әдістеріне сәйкес жіктеледі, МЕМСТ 24 
450-80 Мемлекетаралық стандарты «Қиратпайтын магнитті басқару» сегіз 
әдісті қарастырады, бірақ іс жүзінде екеуі ең үлкен қолдануды тапты: 
магниттік бөлшектер және магнитографиялық.

Қиратпайтын сынаудың магниттік бөлшектер әдісі магниттелген 
басқару объектілеріндегі ақаулардың үстінен пайда болатын магниттік ағып 
кету ағындары арқылы магниттік ұнтақ бөлшектерін тарту құбылысына 
негізделген. Ақаулардың шашырау өрістерінен туындаған индикаторлық 
үлгілердің болуы мен дәрежесін визуалды түрде немесе бейнені өңдеудің 
автоматты құрылғыларымен жазуға болады [31].

Магниттік бөлшектер әдісі жер бетіндегі және жер астындағы 
үзілістерді анықтауға арналған: шаштың сызықтары, әр түрлі шығу тегі бар 
жарықтар, дәнекерленген қосылыстардағы балқыманың болмауы, үйінділер, 
күннің батуы, жыртылу және т.б.

Бұл әдіс магниттік қасиеттері бар ферромагниттік материалдардан 
жасалған объектілерді басқаруда қолданылады, бұл магниттік ұнтақ 
бөлшектерін тартуға жеткілікті магниттік қаңғыбас өрістерді құруға 
мүмкіндік береді; оны магниттік емес жабыны бар заттарды басқаруға 
қолдануға болады.

Магниттік бөлшектер әдісі сыналатын бөлшектердің магниттелуіне 
және олардың бетіне ұсақ темір ұнтағын жағуға болатындығынан тұрады, ол 
магнит өрісінің сызықтары бұзылған немесе ақаудың болуына байланысты 
шашырап тұрған жерлерде жиналады.

Магнитті ұнтақтар - металды илемдеу кезінде пайда болатын 
ұсақталған темір шкалалары. Магнетит ұнтағынан май керосинін немесе су
суспензиясын дайындауға болады, ол зерттелетін бөлікті жабуға 
қолданылады.

Ұнтақтарды металды илемдеу кезінде пайда болған темір шкаласын 
термиялық ұсақтау немесе магнетитті тотықтыру арқылы алады. 
Басқарылатын объектінің түсіне байланысты ақауды жақсы көру үшін қара, 
кірпіш-қызыл және магнитті-люминесцентті ұнтақтар қолданылады. Ұнтақты 
жағу әдісіне байланысты магниттік бөлшектердің кемшіліктерін анықтаудың 
құрғақ және ылғалды әдістерін ажыратады. Құрғақ әдіс арнайы бүріккіш 
пистолетті немесе елеуішті қолдану арқылы ұнтақты бүрку арқылы жүзеге 

Магниттік бұзбайтын сынау - ақаулардан туындаған қаңғыбас магнит 
өрістерін тіркеуге немесе сыналатын объектінің магниттік қасиеттерін 
анықтауға негізделген бұзбайтын сынау [30].
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асырылады. Ылғал әдіс май-керосинді немесе су суспензиясын немесе 
пастасын қолдануға негізделген.

Магниттік бөлшектер әдісін енгізу үшін стационарлық, қозғалмалы 
және портативті дефекторлар қолданылады.

Магниттік бөлшектер әдісімен объект қарапайым көзбен тексеріледі. 
Магнитті люминесцентті ұнтақтарды пайдалану кезінде объектіні 
жарықтандыру үшін сынапты кварцты шамдар қолданылады.

Магниттік бөлшектерді тексеру аяқталғаннан кейін объект 
магнитсізденеді, өйткені магниттелу жағымсыз салдарды тудыруы мүмкін: 
ферромагниттік бөлшектердің тартылуынан бөлшектердің тез тозуы, 
кескішке чиптердің жабысуы салдарынан өңдеу тазалығының төмендеуі 
және т.б. [6].

Магнитографиялық әдіс. Магнитографиялық әдістің мәні мынада: 
ақаулардан адасатын магнит өрістері магниттік таспаның көмегімен 
жазылады. Магнитофон жазбасы катодты сәуле түтігінің экранында 
оқылатын және көрінетін сигналдарға айналады. Магнитографиялық әдіспен 
басқару келесі дәйектілікпен жүзеге асырылады: заттың бетін тазарту,
дайындалған бетке бұрын магнитсіздендірілген лента төсеу, бақыланатын 
аймақты магниттеу, лентадағы ақпаратты дефектоскоппен оқу.

1.82-суретте дәнекерлеуді басқару схемасы көрсетілген.

1 - пісірілетін өнім; 2 - электромагнит; 3 - магниттік таспа;
4 - ақау

1.82 сурет - Магнитографияны жүргізу сызбасы
дәнекерлеу тігісін тексеру

Басқарудың бұл түрі үшін әдеттегі коммерциялық таспа, сондай-ақ 
арнайы екі қабатты таспа қолданылады. Жазу кезінде екі қабатты таспаны 
қолданған жағдайда, әлсіз қаңғыбас өрістер жоғарғы қабатта, ал мықтылар -
төменгі қабатта жазылады, бұл лента қабаттарындағы ұнтақтардың әртүрлі 
қасиеттерімен түсіндіріледі. Айналмалы магниттік бастар дефектоскопияда 
оқу құрылғысы ретінде қолданылады. Таспадан бастар оқыған сигнал 
күшейтіліп, түрлендіріліп, анализ үшін катод-сәулелік түтікке беріледі [25, 
28, 29].
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Қиратпайтын сынаудың капиллярлық әдістері. Бұл бақылау әдістері 
объектінің бетінде пайда болатын микрожарықтар мен жарықтар, беткей 
тесіктері және дәнекерленген жіктердің енбеуі сияқты ақауларды анықтау 
үшін қолданылады. Тізбеленген ақаулар физикалық қасиеттері бойынша 
капиллярлар болып табылады, сондықтан бұл бақылау әдістері капилляр деп 
аталады.

Капиллярлық кемшіліктерді анықтау ақаулар мен фонның суретінің 
контрастын өзгертуге негізделген, олар арнайы жарық пен түсті контраст 
индикаторы сұйықтықтарын (ендіргіштерді) қолдану арқылы анықталады. 
Penetrants сыналатын объектінің бұрын тазартылған бетіне қолданылады. 
Содан кейін оны ендіргіш ақаудың қуысына еніп кетуі үшін біраз уақыт 
ұстайды. Осыдан кейін артық пенетрант алынып тасталады және дамушы 
композиция (әзірлеуші) қолданылады. Ақауларда қалған пентентент 
ақаулардың болуын және олардың беткі өлшемдерін бағалау үшін 
қолданылатын өңдеушінің фонында үлгіні құрайды.

Капиллярлық бақылау әдісінің тиімділігі еніп кетушінің ену қабілетіне 
және оны дамытушының ақаудан қалпына келтіруіне байланысты.

Әзірлеуші ұнтақ түрінде немесе суспензия түрінде қолданыла алады, 
оның бөлшектері де майда капиллярлар жүйесін құрайды. Пентерант пен 
дамытушының қасиеттеріне байланысты капиллярлық бақылаудың үш әдісі 
ажыратылады: люминесценттік, түс (бояу әдісі) және люминесценттік түс.

Люминесценцияның кемшіліктерін анықтау флуоресценция 
құбылысына негізделген, яғни ультрафиолет, рентген немесе гамма 
сәулелерімен (фотолюминесценция деп аталатын) сәулеленуден кейін белгілі 
бір заттардың жарқырау мүмкіндігі. Люминесценттік әдіс үшін табиғи 
жарықта немесе ультрафиолет сәулелерімен сәулелену кезінде жарқыраған 
сәуленің сәулелену көздеріне айналатын пентранттар құрамына заттардың 
енуі тән. Мұндай заттарды фосфор деп атайды.

Люминесценттік дефектоскопия ені кемінде 0,01 мм және тереңдігі 
кемінде 0,02 мм болатын ақауларды (жіңішке жарықтар - түктер) өте аз болса 
да анықтауға мүмкіндік береді. Осы мақсатта ақаулардың қуысына енетін 
және бөлшекті жуғаннан кейін де оларда қалатын бөлікке фосфор қабаты 
қолданылады. Қызықты сәулелердің әсерінен бұл заттар жарқырай бастайды 
және ақау көрінетін болады. Люминесценция қалыпты температурада ғана 
байқалады және температураның төмендеуімен жоғарылайды.

Люминесцентті дефектоскопияда негізінен сұйық люминофорлар 
қолданылады, өйткені олар ең жіңішке жарықтарға оңай енеді. Сұйықтар 
ретінде керосинді тұтқырлығы төмен минералды майлар көкпен 
люминесцентті немесе арнайы композициялар: дефектол, нориол, сары-
жасыл түсте люминесцентті қосқанда қолданады. Жақсы ылғалдандыру және 
ену қабілеті келесі құрамға ие: керосин 60%, машина немесе трансформатор 
майы 25%, бензин 15%.

Ультрафиолет сәулесінің ең көп таралған көзі - бұл неонмен 
толтырылған сынапты кварцты шамдар. Осы шамдардан шыққан жарық 
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көзге көрінетін жарықты сіңіру үшін қара никель шыны сүзгілері арқылы 
өтеді.

Тексерілетін бөлік кірден және майдан жақсы тазартылады, 50 ... 60 ° C 
дейін қыздырылады, сұйық фосформен ваннаға 10 ... 30 минут батырылады, 
алынғаннан кейін тальк, магний оксиді немесе силикагельмен жақсылап 
сүртіліп ұнтақталады, артық ұнтақты кетіру үшін үрлейді. , кварц шамының 
астына қойып, қараңғы бөлмеде зерттеді.

Бояулар әдісі тазартылған бөліктің ваннаға 5 ... 10 мин 
батырылатындығынан немесе щеткамен ендіргішпен жабылғандығынан 
тұрады. Алынған бөлікті сода күлінің 5% ерітіндісінде жуады, құрғатып 
сүртеді, каолиннің судағы суспензиясы бар бүріккіш бөтелкемен жабады 
және кептіреді. Каолин қабаты құрғап, бөлшектің жарықтарында қалған түсті 
ерітіндіні сіңіреді. Нәтижесінде ақ түсте ашық түсті жарықтар сызықтары 
пайда болады. Бөлшекті екі рет тексерген жөн: біреуі 3 ... 5 минуттан кейін, 
екіншісі 20 ... 30 минуттан кейін. Бояу әдісі ені кемінде 0,01 мм және 
тереңдігі кемінде 0,03 мм болатын беткі жарықтарды анықтауға мүмкіндік 
береді.

Бұл әдіс арнайы бояғыштарды қамтитын пенетранттарды қолдануға 
негізделген. Мысал ретінде келесі құрамды алуға болады: керосин 80%, 
трансформатор майы 10%, скипидар 10% сұйықтық көлемінің 1%
мөлшерінде «Судан» қызыл бояуы қосылған. Әзірлеуші ретінде келесі құрам 
қолданылады: 600 мл гидролиз спирті, 400 мл су және 300 г каолин.

Люминесцентті-түс әдісі жоғарыда қарастырылған екі әдістің 
жиынтығы болып табылады және тек ультрафиолет сәулелерінде 
люминесцентті ендіргіш ғана емес, сонымен қатар қарапайым жарықтандыру 
кезінде де ерекшеленеді. Бұл әдіс жоғары сезімталдығымен ерекшеленеді, 
бірақ оны қолдану үшін тексерілетін беттердің кем дегенде бесінші класы -
Rz 20 өңделуі керек.

Жоғарыда аталған әдістердің кез-келгені үшін ақау қуысын толтыру 
процесін күшейту үшін вакуум немесе ультрадыбыстық қолданылады [29].

1.3.3 Жөндеу нысандары мен әдістері: жабдықты ағымдағы және 
күрделі жөндеу

Жөндеуге оқшаулау, диагностика, ақаулықтарды жою және басқаруға
арналған операциялар кіреді. МЕМСТ 18322—2016 жабдықты жөндеудің 
келесі түрлерін анықтайды: күрделі, орташа және ағымдағы.

Жөндеу - бұл объектінің және / немесе оның құрамдас бөліктерінің 
жұмысқа қабілеттілігін, жұмысқа қабілеттілігін және ресурсын қалпына 
келтіруге арналған технологиялық операциялар мен ұйымдастырушылық 
әрекеттер кешені [34].
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Жөндеудің бұл түрі - оның көлемі бойынша жабдықты бөлшектеу, 
оның күйін егжей-тегжейлі анықтау үшін қажет көлемде бөлшектелген (оның 
ішінде толық) жоспарлы ең үлкен жөндеу. Бұл жөндеу басқа жөндеу 
түрлерімен салыстырғанда ең ұзақ және ең төменгі қайталану жиілігімен 
ерекшеленеді.

Күрделі жөндеу нәтижесінде жабдықтың техникалық сипаттамалары 
оның паспорты мен нұсқауларының барлық талаптарына сай болуы керек. 
Егер жабдықты бекітілген талаптарға сәйкес күрделі жөндеу арқылы қалпына 
келтіру мүмкін болмаса немесе негізсіз жоғары шығындарды қажет етсе 
немесе жабдық ескірген болса (яғни техникалық жағынан артта қалған 
болса), онда күрделі жөндеу процесінде ол жоғары техникалық-
экономикалық көрсеткіштері бар жаңасымен толығымен ауыстырылады [35].

Сондай-ақ, жеке қондырғыларды неғұрлым жетілдірілгенге ауыстыру 
арқылы жабдықты жаңарту үшін күрделі жөндеу жүргізуге болады, егер бұл 
тиісті жобамен дәлелденсе және МЕМСТ 2.503-2013 - «Өзгерістер енгізу 
ережелері» халықаралық стандарты - ESKD (жобалау құжаттамасының 
бірыңғай жүйесі) халықаралық стандартында белгіленген тәртіппен 
орындалса.

Орташа жөндеу жұмыстары шектеулі ассортименттің компоненттерін 
ауыстыра немесе қалпына келтіре отырып, нормативті-техникалық 
құжаттамада белгіленген шектерде жабдықтың ресурсын пайдалануға 
жарамдылықты және ішінара қалпына келтіруді қалпына келтіру үшін 
жүргізіледі.

Техникалық қызмет көрсету - бұл жөндеудің ең кең таралған түрі. Ол 
жабдықтың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы 
оның өнімділігін қамтамасыз етуге немесе қалпына келтіруге арналған. Әрбір 
ағымдағы жөндеу кезінде келесі жоспарлы жөндеуге дейін (күрделі, орташа 
немесе ағымдық) дейін жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін 
жөндеу жиынтығы орындалуы керек.

Күрделі жөндеу дегеніміз - оның кез-келген бөлшектерін, соның ішінде 
базалық бөліктерін ауыстырып немесе қалпына келтіре отырып, 
объектінің қызмет ету қабілетін қалпына келтіру және толық немесе 
толықтай қызмет ету мерзімін қалпына келтіру үшін жүргізілетін 
жоспарлы жөндеу [34].

Күнделікті жөндеу дегеніміз - объектінің жұмысқа қабілеттілігін 
қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру мақсатында жүзеге асырылатын 
және оның жеке қол жетімді бөліктерін ауыстырудан және / немесе 
қалпына келтіруден тұратын жоспарланған жөндеу [34].
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Әдетте, ағымдағы жөндеу жұмыстары аз жұмыс көлемімен 
ерекшеленеді. Ең типтік жұмыстарға мыналар жатады: жеке қондырғыларды 
бөлшектеу және кейіннен құрастыру; беттік тозудың сипаттамалары мен 
қарқындылығын мұқият тексеру және бағалау; бөлшектердің өлшемдері мен 
түйісетін бөлшектердің жарамдылық сапасының бұзылуын анықтау; 
бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру.

Химия өндірісіндегі жөндеудің негізгі түрлері - ағымдағы және күрделі 
жөндеу. Алайда, кәсіпорындарда жөндеу құрылымына орташа жөндеуді 
енгізген жөн. Орындалған жұмыс көлемі, ұзақтығы және қайталануы 
бойынша ол ағымдағы және күрделі жөндеу арасында аралық орынды алады 
[35].

Күрделі жөндеу, орташа және ағымдағы жөндеу жоспарлы және 
жоспарланбаған болуы мүмкін. Жоспардан тыс жөндеу ақауларды жою 
мақсатында жүргізіледі.

– Жөндеуге қою дегеніміз - объектіні пайдаланудан шығару және оны 
қызмет көрсететін персоналға (кәсіпорында) тапсыру. Күрделі жөндеу, 
орташа және ағымдағы жөндеу - бұл орындалған жұмыс көлемі, еңбек 
сыйымдылығы және жиілігі бойынша жоспарланған жөндеу [34].

– МЕМСТ 18322-2016 жөндеудің тағы екі түрін қарастырады: 
реттелген және техникалық күй. Жөндеудің екі түрі де жоспарланған және 
қолданыстағы жабдыққа нақты талаптар қойылатын жерлерде қолданылады.

– Реттелетін жөндеу жұмыстар басталған кезде өнімнің техникалық
жағдайына қарамастан, пайдалану құжаттамасында белгіленген жиілікпен 
және мөлшерде жүзеге асырылады. Жөндеудің бұл түрі міндетті болып 
табылады, ол жабдықты алдын-ала жоспарланған уақытта тоқтатуды және 
оны нұсқаулыққа сәйкес қатаң жөндеуден тұрады. Бұл жағдайда нақты 
техникалық жағдайына қарамастан белгіленген мерзімде қызмет еткен жеке 
бөлшектер мен тораптар жаңаларына немесе қалпына келтірілгендеріне 
ауыстырылады. Реттелген жөндеу жабдықтың жоғары пайдалану 
сенімділігіне кепілдік береді, бірақ айтарлықтай материалдық және еңбек 
шығындарымен сипатталады.

– Техникалық жағдай бойынша жөндеу нормативті-техникалық 
құжаттамада белгіленген жиілікпен және көлеммен жабдықтың техникалық 
күйін бақылауды қамтамасыз етеді; көлемі мен жөндеудің басталуы 
жабдықтың немесе оның қондырғысының техникалық күйімен анықталады.

– Жөндеу өндірісін ұйымдастырудың келесі формалары бар: 
орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және аралас.

– Орталықтандырылған түрде барлық жөндеу өндірісі бас механиктің 
бөлімінде шоғырланған және механикалық жабдықтарды жөндеуді жөндеу 
шеберханаларының немесе трестердің мамандары жүргізеді. Жөндеу 

Жоспарлы жөндеу - кезеңдеуі құжаттама талаптарына сәйкес 
жоспарланған жөндеу.
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өндірісін ұйымдастырудың бұл формасының басты артықшылығы - жоғары 
сапалы жөндеу персоналы мен заманауи станок паркін тиімді пайдалану 
арқылы жұмыс сапасын арттыру және еңбек өнімділігін арттыру, сондай-ақ 
механикалық жабдықтардың бөлшектері мен тораптарын біріздендіру және 
стандарттау деңгейін арттыру үшін объективті алғышарттар жасау. 
Орталықтандырылған форманың кемшіліктеріне жоспарлы техникалық 
қызмет көрсету кезінде және жоспарлы тексерулер кезінде анықталған 
кішігірім ақаулар мен ақауларды жою үшін жөндеу жұмыстарының 
уақытының аздап ұлғаюы жатады. Сонымен қатар, жабдықтардың жай-күйі 
үшін цехтардың өндірістік персоналының жауапкершілігі алынып тасталады, 
бұл оны пайдаланудың нашарлауына әкелуі мүмкін және техникалық 
процестің қалыпты жүрісі бұзылған жағдайда осы жағдайға жүгінуге 
тырысады.

– Жөндеу өндірісінің орталықтандырылмаған формасы жөндеу 
персоналы тікелей өндірістік цехтарда орналасуымен, ал материалдық-
техникалық құралдар бас механиктің бөлімінде шоғырланғандығымен 
сипатталады. Жөндеу өндірісінің бұл формасы жөндеу жұмыстарының 
жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді, бірақ олардың құнын және еңбек 
сыйымдылығын жоғарылатады, жабдықты унификациялауды және 
стандарттауды қиындатады және жұмыс күшіне қажеттілікті арттырады.

– Жөндеу өндірісінің аралас түрі белгілі бір дәрежеде 
орталықтандырылған және орталықтандырылмаған нысандардың 
артықшылықтарын біріктіреді және екі деңгейлі жүйені білдіреді:

– әр өндірістік бөлімде жөндеу жұмысшыларының қажетті құрамымен 
осы өндіріске тән салыстырмалы түрде қарапайым жөндеу жұмыстарын 
орындайтын шағын шеберхана бар;

– сонымен бірге бас механиктің бөлімі негізгі материалдық-
техникалық құралдар мен жөндеу персоналын шоғырландырады, оның басты 
міндеті механикалық жабдықты күрделі жөндеу және басқа күрделі және 
ұзақ уақытты қажет ететін жөндеу жұмыстарын жүргізу.

– Күрделі жөндеу жұмыстары шоғырланған әдіспен жүзеге 
асырылады, мұнда жөндеу жұмыстарының барлық көлемі басынан аяғына 
дейін, белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз жүзеге асырылады, немесе 
дисперсті әдіспен жүргізіледі, мұнда жұмыстар жоспарлы жөндеуге және 
профилактикалық тексерулерге бөлінген сағат ішінде бөліктермен 
орындалады.

– Үлестірілген күрделі жөндеу әдісін енгізу кезінде келесі шарттар 
орындалуы керек:

- жөндеуді бөліктерге бөлу үшін, ақаулы тізіммен қарастырылған 
жұмыстың жалпы көлеміне қарамастан, техникалық тұрғыдан мүмкін және 
орындауға болатын осындай жұмыстар бөлінуі керек;

- жабдықты күрделі жөндеуден өткізу, оны ағымдағы жөндеуге тоқтату 
кезінде жоспарланған жұмыстың минималды көлеміне агрегаттың немесе 
машинаның, механизмнің немесе агрегаттың жекелеген бөлшектерін күрделі 
жөндеу бойынша жұмыстардың барлық көлемі кіруі керек;
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- егер көрсетілген минималды жұмыс көлемін қондырғының ағымдағы 
жөндеуге арналған бір аялдамасына арналған жоспарда көзделген мерзімде 
аяқтау мүмкін болмаса, онда бұл аялдаудың ұзақтығының біраз өсуіне жол 
беріледі;

- күрделі жөндеуді дисперсті әдіспен жүргізуге болатын кезеңнің 
ұзақтығы жабдықты жөндеу циклінің ұзақтығынан аспауы керек. Жабдықты 
дисперсті жөндеуге арналған жылдық шығыстар актімен ресімделіп, 
амортизациялық аударымдарға есептен шығарылады.

Жиынтықты жөндеу әдісі - бұл объектінің ақаулы бөлшектері жаңасына 
немесе алдын-ала жөнделетіндеріне ауыстырылатын жеке емес жөндеу әдісі. 
Жиынтық жөндеу әдісі қондырғыға кіретін істен шыққан машинаны 
(құрастыру, механизмді) жаңа машинамен ауыстырудан тұрады және жөндеу 
процесі келесі операцияларға дейін төмендейді: ескі машинаны бөлшектеу,
жаңа машинаны орнату және реттеу.

Стендтік (түйіндік) жөндеу әдісі - бұл жөндеуге жататын жабдық арнайы 
жабдықталған орынға (стендке) ауыстырылатын және оның орнына бұрын 
жөнделген ұқсас жабдық орнатылатын жөндеу әдісі. Стендтік әдіс түйіндік 
әдіс деп те аталады. Түйіндік әдіспен істен шыққан бөлшектерді ауыстыра 
отырып қондырғыларды бөлшектеу және құрастыру күрделі жөндеу 
кезеңінде жүзеге асырылады.

Жөндеудің жеке әдісі - бұл жөндеуді бір бригада жүзеге асыратын 
жөндеу әдісі, ал объектіні бөлшектеу кезінде шығарылған бөлшектер мен 
құрастыру қондырғылары, тиісті қалпына келтіруден кейін, жаңаларына 
ауыстырылатын жарамсыздарын қоспағанда, сол объектіге орнатылады. 
Жөндеудің жеке әдісі ең көп уақытты қажет етеді және істен шыққан 
бөлшекті ауыстыру мен қалпына келтіру бойынша барлық операцияларды 
қамтиды.

Қосалқы бөлшектердің жеткілікті болуымен жөндеулерді түйіндік және 
модульдік әдіс жөндеу жұмыстарының жоғары сапасын қамтамасыз етеді 
және жұмысшылардың еңбек өнімділігінің артуына ықпал етеді [34].

1.3.4 Жөндеу жұмыстарын нормалау

Химиялық жабдықтың сол немесе басқа түрін жөндеуге жұмысшылар 
жұмсаған жұмыс күшінің мөлшері мен сапасын анықтау үшін цех өкілдері 
зауыттың еңбек және жалақы бөлімінің жұмысшыларымен бірге уақыттың 
техникалық нормаларын және өндіріс нормаларын әзірлейді.

Техникалық өндіріс нормасы дегеніміз - уақыт бірлігінде өндірілуі керек 
өнім мөлшері.

Уақыт пен өндіріс нормалары жұмыс күнін және жеке операциялардың 
уақытын суретке түсіруден кейін белгіленеді. Уақыт пен өндірістің 
техникалық нормалары жұмыс әдістері мен әдістерін жетілдіруді ескеруі 
керек. Сондықтан өндіріс қарқыны мезгіл-мезгіл қаралып, өзгертіліп 
отырады. Бұл өзгерісті және жаңа нормаларды енгізу мерзімін зауыт 
әкімшілігі зауыт кәсіподақ комитетімен келісуі керек.
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Химиялық жабдықты жөндеумен және пайдаланумен айналысатын 
жұмысшылардың теориялық және практикалық білімдері әртүрлі, жұмыс 
тәжірибелері әртүрлі, басқаша айтқанда біліктілігі әр түрлі.

Бригада құрамында қондырғыны жөндеуге қатысатын, біліктілігі 
жоғары жұмысшылар анағұрлым күрделі және, демек, жоғары ақы төленетін 
жұмысты орындайтыны анық. Жұмысшылардың біліктілігінің 
айырмашылығын ескеру және оның жақсаруын ынталандыру үшін әр 
жұмысшыға жалақы деңгейі тағайындалады.

Жұмысшыға жалақы санатын беру тарифтік және біліктілік 
анықтамалықтарының негізінде жүзеге асырылады, онда әр мамандық үшін 
белгілі бір санатқа сәйкес келетін жұмыс сипаттамалары келтіріледі, еңбек 
шарттары көрсетіледі, сонымен қатар жұмысшының білімі мен дағдыларына 
қойылатын талаптар қамтылады. Бұл анықтамалықтар, сондай-ақ тарифтік 
ставкалар еңбекке ақы төлеудің тарифтік жүйесін басшылыққа алады.

Жалақы шкаласында әртүрлі біліктіліктегі жұмысшылардың 
жалақысының айырмашылығын анықтайтын жалақы коэффициенттері бар. 
Химия өнеркәсібі кәсіпорындарында жеті таңбалы тарифтік шкала 
қолданылады:

Разряд I II III IV V VI VII
Коэффициент 1 1,14 1,3 1,49 1,71 1,98 2,3

Кез-келген санаттағы жұмысшының ставкасы 1-ші санаттағы 
жұмысшының ставкасын тиісті тарифтік коэффициентке көбейту арқылы 
анықталады.

Жөндеу жұмысшыларына еңбекақы төлеу үшін уақыт бойынша сыйақы 
төлеу жүйесі қолданылады, онда жалақы нақты жұмыс істелген сағат немесе 
күндер санын тағайындалған санаттағы сағаттық немесе тәуліктік жалақы 
ставкасына көбейту жолымен, қызмет көрсетілетін жабдықтың үзіліссіз 
жұмыс істеуі үшін бонустарды қосу арқылы есептеледі. Үздіксіз жұмыс 
істейтін шеберханаларда, мереке күндеріндегі жұмыс үшін, сыйақы екі есе 
төленеді.

Уақыт мөлшерлемелері жеке қондырғыларды жөндеуді іріктеп 
бақылаулар, статистикалық мәліметтерді талдау және механикалық 
жабдықты жөндеу бойынша мамандардың консультациялары, дайындық 
және соңғы уақыт, демалу және жеке қажеттіліктер үшін уақыт нормалары, 
дәнекерлеу және газ кесу жұмыстарына арналған бірыңғай стандарттар мен 
бағалар (ENiR) негізінде әзірленді. уақыт нормалары.

«Химиялық кәсіпорындардың жабдықтарына техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жүйесі» анықтамалығында химиялық кәсіпорындардың 
барлық жабдықтарын жөндеуге арналған уақыт нормалары келтірілген [34]. 

Техникалық уақыт стандарты - жабдықты мейлінше ұтымды 
пайдаланып және прогрессивті еңбек әдістерін қолдана отырып, қажетті 
сападағы өнім бірлігін шығаруға кететін жұмыс уақытының мөлшері 
(мысалы, белгілі бір маркалы сорғыны жөндеу).
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Уақыт нормалары сонымен қатар жұмыс аймағында құрал-саймандар мен 
құрылғыларды тасымалдауға, жұмыс орнын тазартуға және жұмысты 
орындау процесінде қозғалуға кеткен қосымша уақыт үшін бөлек төлемді 
ескереді.

1.5-кестеде жабдыққа, яғни ұсатқыштарға техникалық қызмет көрсету, 
ағымдағы және күрделі жөндеу стандарттары көрсетілген. Жөндеудің еңбек 
сыйымдылы ғыны     -да), 
алты сандық тормен жөндеушілердің 4-санатына дейін төмендетілген, 
сондықтан олар шамамен шамалар болып табылады және жөндеушілердің 
санын алдын-ала есептеуге арналған, бірақ жөндеу персоналына еңбекақы 
төлеуге негіз бола алмайды.

Жабдықтардың жұмыс уақытының жалпы саны стандарттарда 8640 
сағатқа, ал айына 720 сағатқа тең алынады.

Жұмыс істемей қалу уақыты жабдық жабылғаннан және мақсатты 
өнімнің шығарылуы тоқтатылған сәттен бастап, жөнделген жабдық жұмыс 
істеп тұрған персоналға берілгенге дейін және жабдық іске қосылғанға дейін 
есептеледі.

1.5-кесте - Ұнтақтағыштарға техникалық қызмет көрсету (ТО), 
ағымдағы (ТР) және күрделі жөндеуге (КР) уақыттың нормалары
№ Жабдық (түрі, маркасы 

және қысқаша 
сипаттамасы)

Техникалық қызмет көрсету 
жиілігі және жөндеу (нумератор) 
және тоқтап тұру (бөлгіш), сағат

Еңбек 
қарқындылығы,

адам сағаты
ТО ТР КР ТО ТР КР

1 Шнекті - 240/8 8640/356 - 24 600
2 Бетті СМ-741 - 2160/48 17280/108 - 48 180
3 Балғалы СМ-218М 720/6 - 8640/108 8 - 80
4 Балғалы СМ-431П 720/6 - 8640/108 8 - 80
5 Тісті СМ-438 720/6 - 17280/166 8 - 630
6 Балғалы СМ-741 720/6 - 17280/108 8 - 180
7 Балғалы СМ-170Б 720/6 - 17280/244 8 - 630
8 Балғалы . «Микровуд» (ФРГ) 720/6 - 17280/108 8 - 100

Жабдықтың жөнделу уақыты күнтізбелік сағаттарда көрсетіледі және 
оған дайындық, жөндеу және аяқтау жұмыстарының уақыты кіреді.

Жиілік сағатпен көрсетіледі. Мысалы, СМ-741 жақтағы ұнтақтағышты
күрделі жөндеу жиілігі 17 280 сағатты құрайды (1.5-кесте). Бұл күрделі 
жөндеу екі жылда бір рет жасалады дегенді білдіреді (17280/8640 = 2).

Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетудің, ағымдағы және күрделі 
жөндеудің ұзақтығы да сағатпен көрсетіледі. СМ-741 жақтағы ұнтақтағышты 
күрделі жөндеудің ұзақтығы 108 сағатты құрайды, яғни. Сегіз сағаттық 
ауысыммен 16 жұмыс ауысымы (108/8 = 16).

Жөндеудің күрделілігі дегеніміз - бір жөндеуге кететін еңбек құны 
және жабдықтың күрделілігі мен конструкциялық ерекшеліктерін ескере 
отырып есептеледі. Жөндеудің еңбек сыйымдылығын бағалау абсолютті 
мәндермен де (адам-сағат) және салыстырмалы мәндермен де көрсетілуі 
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мүмкін. Салыстырмалы бағалауда кез-келген типтегі жабдықты жөндеудің 
еңбек сыйымдылығы стандарт ретінде қабылданады.

Күрделі жөндеудің ұзақтығы мен еңбек сыйымдылығын біле отырып, 
сіз оны жүргізуге қажетті жұмысшылар санын анықтай аласыз. Мұнда жұмыс 
ауысымы және жөндеу жұмысшыларының санаттары ескеріледі.

Жоспарлы профилактикалық қызмет көрсетудің жылдық және айлық
кестелері (жоспарлы-мерзімді) техникалық қызмет көрсетудің жиілігі мен 
ұзақтығына, кәсіпорын жабдықтарын ағымдағы және күрделі жөндеуге 
белгіленген нормативтер негізінде жасалады.

1.3.5 Жабдыққа профилактикалық қызмет көрсету

Әр түрлі салаларда эксплуатациялық шығындар түпкілікті өнім 
құнының 6-дан 18% -на дейін болады. Олардың мәні кәсіпорынның 
пайдасымен, әсіресе көлік саласындағы, оның ішінде мұнай мен газды 
құбырмен тасымалдаумен салыстыруға болады.

Тәжірибе көрсеткендей, өндірістік шығындар кәсіпорындағы 
шығындардың ең басқарылатын элементтерінің бірі болып табылады, ал 
пайдалану шығындарының төмендеуі, сайып келгенде, өнімділікті 
жоғарылатады.

Механикалық жабдықтың (бұдан әрі ОНМО) сенімділігін қамтамасыз 
ету. ONMO стратегиясы қондырғының немесе оның компоненттерінің 
күтілетін қызмет ету мерзімі ішінде сенімді жұмысын қамтамасыз етуге 
бағытталған. ONMO - реактивті техникалық қызмет көрсетуді, белсенді 
қызмет көрсетуді, нақты жағдайды және профилактикалық қызмет көрсетуді 
(жоспарланған профилактикалық қызмет) біріктіретін біріктірілген 
стратегия.

Жабдықтарға қызмет көрсетудің негізгі түрлеріне, атап айтқанда, 
жөндеу түрлеріне тоқталайық.

Реактивті (реактивті) техникалық қызмет көрсету - бұл құрал-жабдық 
істен шыққан немесе оның ресурсы таусылған кезде ғана жөнделетін немесе 
ауыстырылатын техникалық қызмет көрсету әдісі. Реактивті («реактивті») 
техникалық қызмет көрсетудің келесі кемшіліктері бар: жабдықтың кенеттен 
істен шығуы салдарынан жоспардан тыс тоқтап қалу мүмкіндігі және 
ақаулардың ауырлығы мен дәрежесіне байланысты қымбат және ұзақ 
уақытты жөндеуге. Сонымен қатар, бір уақытта бірнеше түрлі 
қондырғылардың кенеттен істен шығуы мүмкіндігі бар, нәтижесінде жөндеу 
жұмыстарын жүргізу қажеттілігі жөндеу қызметінің мүмкіндіктерінен асып 
кетуі мүмкін.

Проактивті техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ПАО) - бұл 
ақаулардың көздерін жүйелі түрде жою арқылы қажетті техникалық қызмет 
көрсетудің жалпы көлемін азайтуға және жабдықтың қызмет ету мерзімін 
барынша арттыруға бағытталған тәсіл (яғни, идеалды түрде, техникалық 
қызмет көрсетуді қажет етпейтін «мәңгілік» қондырғы құру). жабдықтың 
мерзімінен бұрын істен шығуына. Басқаша айтқанда, жабдықты пайдалану 
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кезінде анықталған ең көп кездесетін ақауларды жалпылау нәтижелері 
негізінде олардың пайда болу себептерін және күрделі жөндеу аралықтарына 
әсерін талдау және анықтау жүзеге асырылады, содан кейін бұл ақаулардың 
пайда болуын болдырмайтын шаралар қабылданады. Атап айтқанда, жөндеу 
персоналының жұмысына үнемі талдау жасалады және сол немесе басқа 
бригаданың жұмысындағы кемшіліктер анықталады, олар бөлімшелер 
тобында пайда болады (мысалы, сапасыз құрастыру, туралау немесе теңгеру), 
жөндеу өндірісінің жұмысын жөндеу технологияларының кемшіліктерін 
анықтай отырып талдау (мысалы, тегіс мойынтіректер жасау технологиясы) , 
жабдықты талдау (мысалы, монтаждау кезінде мойынтіректерді жылытуға 
арналған жабдықтың жетіспеушілігі), дизайндағы өзгерістер (мысалы, тозуға 
төзімді материалдарды пайдалану) және т.б.

Нақты мемлекеттік қызмет (ОФС). OFS-тің техникалық базасы 
қондырғының мүмкін техникалық ақаулары мен басқарылатын 
диагностикалық параметрлердің арасында байланыс болатындығына 
негізделген. Басқаша айтқанда, қондырғыда пайда болуы мүмкін танылған 
ақаулардың көпшілігінде белгілі бір диагностикалық белгілер мен 
параметрлер бар, олар ақаулар бар, дамиды және істен шығуы мүмкін.

Аспаптарды жасаудағы жетістіктер өлшенетін параметрлердің өзгеруін 
талдау негізінде қондырғының күйін оның бірқатар техникалық 
параметрлерін өлшеу арқылы анықтауға, жөндеудің қажеттілігін болжауға 
және жоспарлауға мүмкіндік берді, яғни. қажет жерлерде ғана машиналар 
мен тораптарды жөндеңіз.

Қызметтің бұл түрі нақты техникалық жағдайға сүйеніп қызмет көрсету 
деп аталады (бұдан әрі CFS). Техникалық қызмет көрсетудің осы әдісінің 
артықшылығы - жөндеу жұмыстарын минимизациялау (ақаусыз 
қондырғыларды жөндеуден басқа) және ПМ-мен салыстырғанда күрделі 
жөндеу мерзімін 25 ... 40% -ға арттыру. Қызметтердің осы түрінің елеулі 
кемшілігі бірнеше бірлікте жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі жөндеу 
қызметінің мүмкіндіктерінен асып кететін жағдай болуы мүмкін.

Жоспарлы профилактикалық күтім немесе жоспарлы профилактикалық 
қызмет көрсету (бұдан әрі ППР) - бұл техникалық қызмет көрсету әдісі, оның 
негізі жабдықтағы әртүрлі көлемдегі профилактикалық жұмыстардың 
жоспарлы мерзімді күтімі болып табылады, яғни. қатаң белгіленген аралықта 
профилактикалық жұмыстарды (ағымдағы, орташа немесе күрделі) орындау 
кестесін құру және сақтау. Бұл әдістің артықшылығы, реактивті техникалық 
қызмет көрсетумен салыстырғанда, жабдықтың кенеттен істен шығу 
ықтималдығының күрт төмендеуі. Жоспарлы профилактикалық қызмет 
көрсетудің кемшілігі - «қажетсіз» жөндеу жұмыстары жүргізіледі; жұмыс 
істейтін жабдықты жөндеу, нәтижесінде пайдалану шығындарының шамадан 
тыс артуы.

Профилактикалық қызмет көрсету қазіргі уақытта техникалық қызмет 
көрсетудің ең көп қолданылатын түрлерінің бірі болып табылады, ең 
алдымен бұл стратегия ОФС және ПАО-ға қарағанда ертерек пайда болды 
және әдістемелік тұрғыдан қолдауға ие болды. Профилактикалық қызмет 
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көрсетудің сөзсіз артықшылығы - бұл қызметті басқарудың реактивті қызмет 
көрсетуден гөрі жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

Профилактикалық қызмет көрсетудің мақсаты - жабдықтың істен 
шығуы мен күтпеген шығындарды (мысалы, реактивті техникалық қызмет 
көрсету кезінде пайда болуы мүмкін) жоспарлау және техникалық қызмет 
көрсетуді ықтимал орташа ақаулардан бұрын орындау арқылы жою.

Қызметтің негізі, әдетте, жылдық (52 апталық) жоспар - бюджетті және 
жөндеу қызметінің күнделікті қызметінің негізін анықтайтын және 
қадағалайтын, сонымен қатар тізімді қадағалау және басқа да көптеген 
әкімшілік функцияларды орындайтын бас механик қызметі (жөндеу қызметі) 
дайындаған жөндеу кестесі. техникалық қызмет көрсету үшін қосалқы 
бөлшектерді толықтыру, қондырғылардың тарихын сақтау, техникалық 
қызмет көрсетудің функционалдық және шығындарын талдау және т.б.

Дайындық жұмыстары жабдықты тоқтату, қысымды жеңілдету, 
салқындату, өнімді шығару, тазарту, шаю, залалсыздандыру, тығындарды 
орнату және т.с.с. үшін дайындық кезеңі жабдықты жөндеу персоналына 
тапсырған кезде аяқталады (жабдықты күрделі жөндеуге тапсыру туралы акт 
жасалады).

Жөндеуге барлық жөндеу және жөндеуден кейінгі сынақтарды аяқтауға 
кететін уақыт кіреді. Жөндеу мерзімі жөнделген жабдықты эксплуатациялық 
персоналға жеткізумен аяқталады.

Соңғы кезеңге жөнделген жабдықты дайындауға және пайдалануға 
беруге уақыт қосылады (коммуникацияларды қосу, штепсельдерді алу және 
т.б.).

Дайындық және қорытынды кезеңдердің жұмысын эксплуатациялық 
персонал жүзеге асырады. Жұмыс кезінде табылған ақауларды жоюды 
мердігер жүзеге асырады.

1.3.6 Құжаттарды жөндеу

Жөндеу құжаттары (күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге арналған 
RD) жөндеу өндірісін дайындауға, жөнделген өнімді жөндеуге және 
бақылауға арналған [38].

Өшіруді жөндеу және дайындау үшін келесі құжаттама қажет:
– жөндеу ведомосы (жұмыс ведомосы) жұмыс көлеміне сәйкес 

жұмыс көлемін анықтау мақсатында жасалады (3-қосымша);
– ақаулар тізімі (4-қосымша);
– бағалау;
– жөндеуді ұйымдастыру жоспары (қажет болған жағдайда);
– желі кестесі (сызықтық);
– қалпына келтірілген объектілерге арналған сызбалар, схемалар;
– негізгі нысандарды күрделі жөндеуге арналған техникалық 

шарттар [32].
жөндеудің күрделілігін анықтау мақсатында қондырғыны (жабдықты) 

күрделі жөндеу және ақаулар тізімінің ажырамас бөлігі болып табылады.
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Күрделі жөндеуге арналған жұмыс көлемінің тізбесі операциялық 
персоналдың ауысымды қабылдау-тапсыру журналына және механикалық 
қызмет персоналының ауысымдық қабылдау-тапсыру журналына жазулар 
негізінде жасалады.

Ауысымдық қабылдау-тапсыру журналдары жұмыс істеп тұрған 
жабдықтың жағдайы мен өнімділігін көрсететін негізгі құжат болып 
табылады. Журнал механикалық қызмет көрсету бөлімінің кезекші 
персоналының жұмысын есепке алу және бақылау үшін қолданылады (1, 2-
қосымша).

Ауысым қабылдағышы, ауысым басталғанға дейін, алдыңғы ауысымда 
жасалған журналдағы жазбалармен танысуға міндетті. Ауысымның 
қабылдануы және тапсырылуы ауысымды тапсыру және қабылдау туралы 
қолдарымен куәландырылады.

Механикалық қызметтің кезекші персоналының ауысымдарды қабылдау 
және тапсыру журналында мыналар жазылуы керек:

– кестеге сәйкес тіркелген жабдықты тексеру нәтижелері: тексерілетін 
жабдықтың атауы және орындалған техникалық қызмет 
жұмыстарының тізімі көрсетіледі.

– жабдықтың қалыпты жұмысын немесе еңбек жағдайларының 
қауіпсіздігін сеніп тапсырылған барлық ақаулар, ақаулар мен ақаулар;

– ақаулар мен ақауларды жою бойынша қабылданған шаралар;
– техникалық персоналдың жабдықты техникалық пайдалану 

ережелерін және бұзушылар атауларын бұзуы;
– ақаулар мен ақауларды жою кезінде жабдықтың тоқтап тұру 

ұзақтығы.
Жұмыс көлемінің мәлімдемесін жабдықтарға арналған механикалық 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметінің бастығы 
үш данада жасайды: біреуі сметалық құжаттарды дайындау үшін, екіншісі 
шеберхана үшін - жөндеу бойынша мердігер, үшіншісі жабдыққа ие 
шеберханада қалады.

Дәнекерлеуді, газ кесу жұмыстарын дәнекерлеушімен және кескішпен 
бірге орындау кезінде бір слесарь жұмыс істейді (таңбалау, саусақпен жүру, 
баптау, тебу, тоқу және т.б.).

Жұмыс көлемінің тізіміне (жөндеу тізімі) шеберхана бастығы және 
механикалық жабдықты пайдалану және жөндеу қызметінің бастығы қол 
қояды, жөндеу мердігерімен келісіліп, бас механиктің бөлімімен бекітіледі.

Технологиялық қондырғыны жөндеуге арналған негізгі құжат -
ағымдағы немесе күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың ақаулы 
тізімі.

Ақаулар тізбесін қондырғының (цехтың) бастығы және механигі 
жасайды, қондырғының (цехтың) инженерлік-техникалық құрамының 
жиналысында талқыланады және күрделі жөндеу басталғанға дейін 90 күн 
бұрын және ағымдағы жөндеу басталғанға дейін 30 күн бұрын бас 
механиктің, бас энергетиктің және бастықтың бөлімдеріне қарау үшін 
ұсынылады. жұмыс операторы, мұнда жұмыс көлемі, материалдарға, 
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қосалқы бөлшектерге, механизмдер мен құрылғыларға қажеттілік
көрсетілген, жұмыс орындаушыларға бөлінеді (кәсіпорынның, 
мердігерлердің жөндеу қызметі).

Күрделі жөндеуге арналған ақаулар тізіміне:
– жөндеу жұмыстары (жұмыс көлемі туралы есеп);
– жабдықты қайта жаңарту және жаңарту бойынша жұмыстар;
– рационализаторлық ұсыныстарды енгізу бойынша жұмыс;
– қауіпсіздік шаралары;
– дайындық кезеңінде орындалған жұмыс.

Ақаулар тізімінің соңғы бөліміне жөндеуге дайындық кезінде 
орындалуы мүмкін барлық жұмыстар енгізіледі (қондырғылар мен 
жабдықтардың бөлшектерін, құбырлар мен металл конструкцияларын жасау, 
кейбір құрылыс жұмыстары, стандартты емес жабдықтар жасау, 
клапандардың, шүмектердің ауыстырмалы қорын дайындау және т.б.).

Машиналардың (сорғылар, компрессорлар, центрифугалар және т.б.), 
резервуарлар мен газ ұстағыштардың ақауларының тізімдері күрделі, 
ағымдағы және орташа жөндеуге жасалады.

Жөндеу жұмыстарының ақаулар тізіміне енгізу үшін негіз болып 
табылады:

– Жабдықтардың барлық түрлеріне жоспарлы-профилактикалық 
қызмет көрсету кестесі (5.6-қосымша);

– аудиттің қажеттілігі;
– алдыңғы аудиттің нәтижелері;
– жабдықты пайдалану кезінде жүргізілген аудиттің нәтижелері;
– техникалық қызмет көрсету персоналының жабдықты күрделі 

жөндеу кезінде пайдалану туралы ескертулері;
– қондырғы (цех) әкімшілігі техникалық қадағалау өкілдерімен 

бірге жабдықтың жай-күйін күрделі жөндеу кезеңінде тексеру 
нәтижелері.

Барлық басқа жұмыстарға ұйым басшылығы бекіткен жоспарлар мен 
кестелер негізінде ұйымдастырушылық-техникалық шараларды жүзеге 
асыру, жаңа технологияны енгізу, қауіпсіздік шаралары және т.б.

Ақаулар тізбесін қондырғының қондырғылары (колонна және 
цистерналар блогы, жылуалмастырғыш қондырғы, пеш қондырғысы және 
т.б.) құрылғының жекелеген түрлеріне сәйкес қондырғылар шегінде келесі 
бөлумен құрастыруы керек.

Ақаулар тізімі әр жөндеу жұмыстарын сипаттайды, оның көлемі мен 
материалдар мен қосалқы бөлшектерге қажеттілігін көрсетеді. Жөндеу 
жұмыстарының көлеміне жабдықты жөндеуге дайындау, оны қайта қарау 
және сынау бойынша барлық жұмыстар кіруі керек.

Құрылған ақаулар тізіміне келесі құжаттар тіркелуі керек:
– техникалық жабдықтау бөлімі тарапынан қажет жабдыққа, 

арматураға, қосалқы бөлшектерге, материалдарға өтінімдер;
– қосалқы бөлшектерге кәсіпорынның жөндеу бөлімі немесе 

мердігерлік жөндеу ұйымы дайындайтын өтінімдер;
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– бас инженер бекіткен жұмыс сызбаларының, қайта құру, 
модернизациялау, қауіпсіздік техникасының схемаларының 
толық жиынтығы.

Күрделі жөндеу басталғанға дейін 80 күн бұрын ақаулық туралы актіні 
қарау және келісу үшін кәсіпорынның бас инженеріне беру керек.

Қондырғыны (цехты) күрделі жөндеу басталғанға дейін 60 күн бұрын 
жөндеу жұмыстарының сметасы жасалады, оны кәсіпорын басшысы бекітеді.

Цехты (қондырғыны) күрделі жөндеуге тоқтатудан 45 күн бұрын 
мердігерге бұйрық беріледі: мердігерге және кәсіпорынның жөндеу бөліміне; 
тапсырыс ақаулы ведомосімен және 2 данада қажетті техникалық 
құжаттамамен қоса беріледі.

Ағымдағы жөндеуге арналған ақаулар тізімі орындаушыларға жөндеу 
басталғанға дейін 10 күннен кешіктірілмей беріледі.

Тоқтатудың (дүкеннің) себебі - кәсіпорынға тапсырыс. Тапсырыста 
мыналар көрсетіледі: өшіру, дайындау, жөндеу және іске қосу уақыты; 
жөндеуді ұйымдастыруға және өткізуге, жабдықтар мен коммуникацияларды 
жөндеуге дайындыққа, жөндеуді ұйымдастыру мен жүргізу жоспарында 
көзделген қауіпсіздік шараларын орындауға, нысанды жөндеуден кейін іске 
қосуға жауапты адамдар; жөндеу жұмыстарын орындаушылар [32].

Жөндеу жұмыстарының тізімі (ақаулар тізімі) қатаң, дәл орындауды 
қажет ететін құжат деп санауға болмайды. Жөнделген жабдықты ашу, 
бөлшектеу және мұқият техникалық байқаудан өткізу кезінде тізімде 
қарастырылмаған жаңа ақаулар анықталуы немесе керісінше болжамды 
ақаулар болмауы мүмкін. Сондықтан жөндеу кезінде тізім жаңа заттармен 
толықтырылады немесе қысқартылады. Нақты орындалған жұмыстардың 
тізбесі мен көлемін көрсететін қайта қаралған мәлімдеме атқарушы деп 
аталады және алдын ала мәлімдемемен бірге объектіні жөндеуден кейін 
жеткізуді тіркеу кезінде есеп беру құжаты ретінде қызмет етеді. Алдын ала 
және атқарушы парақтар арасындағы сәйкессіздіктер «Ескертулер» 
бағанында немесе арнайы актіде егжей-тегжейлі түсіндірілуі керек [35].

Бұл ақаулар тізімдері жөндеу шығындарының сметасын дайындауға 
және жөндеуге қажетті бөлшектер мен материалдарға тапсырыс беруге негіз 
болады.

Жұмысты ұйымдастыру жоспары (ЖҰЖ) және пайдалану кестесі 
(сызықтық немесе желілік) тұтастай алғанда жөндеуді ұтымды ұйымдастыру 
және жекелеген аудандардағы жұмыстардың ақылға қонымды реттілігі 
мақсатында жасалады.

Операциялық кесте мен ЖҰЖ құрған кезде:

Сметалық ведомос - алдағы жөндеу жұмыстарының құнын анықтайтын 
негізгі құжат, ол жөндеуге бөлінген қаражаттың дұрыс жұмсалуына ықпал 
етеді.
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– жөндеу тізімінде қарастырылған жөндеу жұмыстарының 
кезектілігі белгіленеді;

– жөндеу және параллель операциялар анықталды;
– әр жұмыстың ұзақтығы белгіленеді;
– болжамды жөндеудің әрқайсысын орындау үшін жұмысшылардың 

қажетті саны (мамандық бойынша) анықталады;
– дайындық, бөлшектеу және қалпына келтіру кезеңдерінің 

жұмысын ұйымдастыру;
– жұмысты орындауға қажетті механизация құралдары анықталады;
– жөндеуге қажетті портативті және стационарлық механизмдерді 

орналастыру үшін жағдай жасалады;
– жөндеу мақсатындағы қоймалардың орны белгіленеді;
– жүк ағындарының кестесі жасалуда;
– қажетті қауіпсіздік шаралары қарастырылған.

Пайдалану кестесі бойынша жөндеудің жалпы ұзақтығы жөндеу 
жұмыстарының айлық кестесімен көзделген жоспарланған тоқтап қалудан 
аспауы керек.

Жұмысқа рұқсат қауіптіліктің жоғары деңгейінде орындалатын жөндеу, 
монтаждау және құрылыс жұмыстарына беріледі.

Жұмыстың өндірушісі жөндеу, монтаждау және құрылыс 
бригадаларының қауіпсіз жұмысына, берілген жұмысты орындау кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулықтың толықтығына жауап береді.

Жабық жұмысқа рұқсаттың барлық көшірмелерін рұқсат берген адам 30 
күн бойы сақтайды. Жұмысқа рұқсат жұмыстарды өндірушіге беріледі, ал 
рұқсаттың артқы жағы тапсырыс берушіде сақталады.

Жұмыс аяқталғаннан кейін тапсырыс беруші өзінің жеке 
кескіндемесімен және жұмыстың аяқталған күнімен жұмысқа рұқсатты 
жабады, содан кейін осы рұқсат бойынша жұмыс істеуге тыйым салынады.

Негізгі объектілерді күрделі жөндеуден өткізудің техникалық шарттары 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 
30 желтоқсандағы No 345 (09.07.2019) бұйрығымен бекітілген «Химия 
өнеркәсібінің қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету ережелері» негізінде әзірленген.

1.3.7 Машиналар мен аппараттарды бөлшектеу және құрастыру

Әрбір жөндеу және қайта қарау (орнатуға дейін) алдында жабдықты 
тораптар мен бөлшектерге бөлшектеу басталады. МЕМСТ 2.101 - 2016 
мемлекетаралық стандартына сәйкес өнімнің келесі түрлері белгіленеді: 
бөлшектер, құрастыру қондырғылары және кешендер (қондырғылар).

Бөлшек - құрастыру операцияларын қолданбай жасалған өнім.
Құрастыру қондырғысы - бұл компоненттері бір-бірімен құрастыру 
операциялары арқылы (беріліс қорабы, дәнекерленген корпус және т.б.) 
байланыстырылатын өнім.
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Кешен (қондырғы) - бұл құрастыру операцияларымен байланыспаған, 
бірақ өзара байланысты операциялық функцияларды орындауға арналған 
(мысалы, цемент шығаратын қондырғы және т.б.) екі немесе одан да көп 
өнім.

Бөлшектеу алдында машинаны электр желісінен толығымен ажырату 
қажет. Бұл жағдайда тег жүйесінің орны сақталуы керек. Жөнделіп жатқан 
қондырғылар да коммуникациядан ажыратылған.

Жабдықты жөндеу процесі келесі кезектілікпен жүзеге асырылады: 
машинаны немесе аппаратураны құрастыру тораптары мен бөлшектеріне 
бөлшектеу; құрастыру тораптары мен бөлшектерін тазалау және жуу, сүрту; 
бөлшектерді басқару, ақауларды анықтау және сұрыптау; тозған қалпына 
келтіру немесе ақаулы құрастыру тораптары мен бөлшектерін ауыстыру; 
машинаны немесе аппаратураны құрастыру; бөлшектелген механизмдер мен 
тораптардың геометриялық осьтерін туралау; пломбалардың күйін тексеру 
және қажет болған жағдайда оларды ауыстыру; майлау ойықтары мен майлау 
құрылғыларының бөлшектерін тазарту; майлау материалдарын қосу және 
ауыстыру; дәнекерленген тігістердің күйін тексеру және ақаулы жерлерді 
дәнекерлеу); жүгіру және тестілеу.

Бөлшектелетін ауыр қондырғыларды көтеру және жылжыту үшін 
бөлшектер, көтеру-тасымалдау құралдары (крандар, көтергіштер, телперлер, 
аспалы крандар) қолданылады.

Жабдықты бөлшектеу өндірушінің паспортымен бірге алынған 
нұсқаулыққа сәйкес немесе монтаждау мен жөндеуге арналған арнайы 
нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады. Барлық жағдайда бөлшектеу 
қорғаныс қақпақтары мен қалқандарын алып тастаудан басталады. Жабдық 
толығымен бөлшектелгенде, оны алдымен мүмкін болатын ең үлкен 
қондырғыларға бөлшектейді, содан кейін олар кішкене бөліктерге немесе 
жеке бөліктерге бөлінеді.

Машиналарды бөлшектеу кезінде басқару түйреуіштері жоқ 
бөлшектердің өзара орналасуы жабдықты кейіннен құрастыру кезінде 
слесарьдың жұмысын жеңілдететін белгілерді салу, соққы беру немесе 
бояумен жолақтарды салу арқылы бекітіледі. Бұл кейіннен құрастыру кезінде 
түйісетін бөлшектерді олардың өзара қосылуына сәйкес бастапқы күйінде 
орнатуға мүмкіндік береді.

Жуу. Бөлшектерден кейін бөлшектер жуылады. Жуу алдында 
бөлшектер көміртегі шөгінділерінен, кірден және майдан тазартылады. 
Көміртегі шөгінділерін екі жолмен жоюға болады: механикалық -
қырғыштармен, қырғыштармен немесе болат щеткалармен; химиялық -
бөлшекті ваннаға арнайы ерітінділермен батыру арқылы. Ең көп таралған 
жуу ерітіндісі - 24 г каустикалық сода, 35 г сода күлі, 1,5 г су шыны және бір 
литр суға 25 г сұйық сабын. Мұндай ерітіндінің температурасы 80 ... 90 ° C 
шегінде сақталуы керек. Жуу ұзақтығы - 2 ... 3 сағат.Ерітіндімен өңдеуден 
кейін бөлшектер ыстық суда жуылады.

Бөлшектерді кірден және майдан тазартудың ыңғайлы тәсілі -
керосинмен шаю. Жуылатын бөлшектер керосинмен жабық қорапқа 
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салынады. Екі тартпаның болуы ұсынылады, біреуі алдын ала жууға, екіншісі 
соңғы жууға арналған. Керосинге батырғаннан кейін (20 ... 40 мин) кірді 
щеткалармен бөлшектерден тазартады. Содан кейін бөлшектер екінші 
қорапта жуылады және шүберекпен сүртіледі. Депрессияларды, ойықтарды, 
терең ойықтар мен саңылауларды жуу үшін профильді шыбықтар мен 
жұмсақ металл плиталар жиынтығы қолданылады.

Металлдан жасалған қораптар шағын және орташа бөлшектерді жууға 
жарайды. Қораптың бүйірлерінде ағаштан жасалған тормен екі тіреуіш 
квадрат орнатылған, оған жуылатын орташа өлшемді заттар қойылады 
немесе себеттері кішкене жуылған заттармен торланады. Өрттен қорғау және 
керосинді жақсы сақтау үшін қораптар тығыз жабылатын қақпақтармен 
жабдықталған.

Басып шығару. Бекітілген қонуымен бөлшектерді арнайы тартқыштар, 
престер көмегімен бөлу керек. Тартқыштардың көмегімен кілт, сплайн, 
конустық қосылыстар бөлшектеледі, сондай-ақ муфталар, тісті доңғалақтар, 
шарикті мойынтіректер, втулкалар, шкивтер және т.б.

1.83-суретте көрсетілген әмбебап тартқыш тұтқасы 4 бар бөлшектің 
қажетті диаметріне орнатылған. Бұранда 2-нің соңында шарик орналасқан, ол 
арқылы бұранда білікке тіреледі. Әмбебап тартқыштың тағы бір дизайны 1.84 
суретте көрсетілген. Қысқыштарды қажетті диаметрге орнату конусты 2 
айналдыру арқылы жүзеге асырылады. Бөлшекті бекіту сыртқы бетімен 
жүзеге асырылады, ал конусты 2 және ұстағыштарды 1 қайта орнатқаннан 
кейін, ішкі бетті бекіту арқылы бөлшекті басуға болады.

Бірнеше стандартты өлшемдер болуы керек әмбебап тартқыштар және 
алмастырылатын жақтар, өйткені олар белгілі бір диаметрлік диапазондағы 
бөлшектерді бөлшектеу үшін қолданылады.

Шойын бөлшектерін сығымдау кезінде бөлшектің сынуы оның 
тартылыс табанымен жанасқан жерінде жиі байқалады. Бұл жағдайда 1.85 
суретте көрсетілген тартқыштарды қолданған жөн. Ауыстырылатын негізгі 
ұстағыштан басқа, біліктің диаметрі кішірек, кесінділерге қарама-қарсы 
бағытта қосымша үстіңгі ұстағыштар қолданылады.

1 - ұстағыштар; 2 - тоқтату бұрандасы; 3 - гайка бұрандасы; 4 - тұтқа

1.83 сурет - Әмбебап тартқыш
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Сығымдау келесі түрде жүзеге асырылады. Бұранда тығыздықты 
жасағаннан кейін, алынатын бөлікке жұмсақ дрейф соғады. Бөлшектің біраз 
жылжуымен ол бұранданы айналдыру арқылы басылады. Сығымдағыш 
бөлшектер алдын ала қыздырылуы керек, мысалы, температурасы 80 ... 100 ° 
С болатын май құю.

1 - ұстағыш, 2 – конус

1.84 сурет - Әмбебап тартқыш

а - бөлінген сақинамен; b - ауыстырылатын ұстағышпен; 1 -
бөлінген сақина; 2 - басып алу

Сурет 1.85 - Арнайы тартқыштар

1,2 - плиталар; 3 - қосқыш түйреуіштер; 4 - гидравликалық ұя
1.86 сурет - Домкраты бар тартқыш
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Бөлшектерді үлкен кедергімен басу үшін қажетті күштерді 
гидравликалық сорғыға жоғары қысымды шлангпен жалғанған 
гидравликалық ұяшық жасайды (1.86-сурет).

Басып шығаруға қажет күш әйел бөлігі қызған кезде азаяды. Бұл 
жағдайда білікті қыздырмас үшін оны дымқыл асбест жауып тастайды. 
Білікті сығылған ауамен немесе сумен салқындату ұсынылмайды.

Бөлшектерді салқындату үшін температурасы минус 78 ° C құрайтын 
құрғақ мұз (көмірқышқыл газы) немесе –196 ° C температурасы бар сұйық 
азот қолданылады. Салқындату процесін тездету үшін құрғақ мұзды 
еріткішке батыру керек (ацетон, спирт).

1 - тоқтату бұрандасы; 2 - ұстағыштар; 3 - көктем; 4 - поршень;
5 - іс; 6 - бак; 7 - поршень

1.87 сурет - Гидравликалық тартқыш

Жабық бөлікті сұйық азотпен салқындату екі қабатты термостатта 
жүзеге асырылады, олардың арасына асбест чиптері құйылады.

2⋅105 кН күші бар гидравликалық тартқыш 1.87 суретте көрсетілген. Ол 
5 корпусында орналасқан жұмыс цилиндрінен, поршеньден 4, тартқыш 
бұрандадан 1, серіппеден 3, қысқыштардан тұрады 2. Поршень 7 жоғары 
қозғалғанда, резервуардан 6 құбыр арқылы өтетін май поршенді сорғы 
цилиндрін толтырады. Поршеньді төмен түсіргенде, мұнай құбыр арқылы 
жұмыс цилиндрінің жоғарғы қуысына құйылады және поршеньді 4 және 1 
бұранданы төмен қарай жылжытуға мәжбүрлейді, оны шығару үшін қажетті 
күш пайда болады. Поршеньді 4 бастапқы күйіне қайтару үшін айналма 
клапан қарастырылған. Жұмыс кезінде тартқышты тоқтату бұрандасының 1 
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центрі алынып тасталатын бөлшек орнатылатын біліктің ортасымен сәйкес 
келетін етіп орнатылады, ал ұстағыштар 2 оны ұстап тұрады.

1.88 суретте [33] тозған білік мойынтіректері біліктен бұрандалы 
қапсырманы алып тастаушылардың көмегімен қалай шығарылатыны 
көрсетілген.

а - біліктен; б - корпустың шұңқырынан; 1 - подшипник; 2 - тартымды 
ұстағыштар; 3 - бұранда

Сурет 1.88 - Тартпалары бар домалақ мойынтіректерді бөлшектеу

Бөлшектермен басу үшін қолмен бұрандалы, тірек пен тісті және 
гидравликалық престер қолданылады. 1.89-суретте втулкалар мен 
мойынтіректерде басудың мүмкін тәсілдері көрсетілген. Сығымдау және 
втулкалардың деформациясын болдырмау үшін втулкалар мен бағыттаушы 
сақиналар қолданылады. Втулканың ішкі немесе сыртқы бетін соңғы сығу 
оны ішке басқаннан кейін жасалады.

Саңылаулардан втулкаларды алу келесі түрде жүзеге асырылады (1.90-
сурет). Қозғалтқыш майы втулка тереңдіктің 3/4 бөлігіне басылған тесікке 
құйылады. Содан кейін жеңге дәл жасалған штанг (поршень) енгізіледі.

Штангаға бірнеше соққы - және жең саңылаудан шығарылады. Бұл 
тесікке де, жеңге де зиян келтірмейді. Бұл әдісті бұрғылау қиын болатын 
шыңдалған втулканы алу үшін қолданған жөн. Өзек (плунжер), қажет болған 
жағдайда, былғары манжетпен жабдықталуы мүмкін.
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1 - төсеніші бар шұңқыр; 2 - бағыттаушы сақина;
3 - втулка; 4 - шұңқыр; 5 - шайба.

1.89 сурет - Престеуге арналған құрал втулкалар (а) және мойынтіректер (б)

1 - деталь; 2 - втулка; 3 - шыбық

1.90 сурет - втулканы соқыр тесіктен алу

Соқпайтын кілттерге момент кілттері, көбейткіш кілттер, момент 
күшейткіштері жатады.

Бұрандалы қосылыстарды жету қиын жерлерде жинау және бөлшектеу 
үшін қорап пен розетка кілттері қолданылады. 1.91-суретте кілт тұтқасының 
бұрылуының рұқсат етілген бұрышы 30° -тан аз болған кезде бұрандалы 
қосылыстарды қатайтуға арналған құрылғы көрсетілген. Біріктіру 
цилиндрінің бетіндегі саңылаулардың орналасуы аз айналу кезінде 
бұрандалы қосылыстың бір сатыда толығымен тартылуына қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.

Қол кілттері кішкентай жіптерге ғана жарамды (M20). Орташа және 
үлкен жіптерді құрастыру және бөлшектеу үшін күштерді күшейтудің 
әртүрлі әдістері қолданылады. Моменті ұлғаятын кілттер әсерлі және әсер 
етпейтін болуы мүмкін.
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1 - масақ кілті; 2 - бекіткіштің басы;
3 - қуыс цилиндр; 4 - тесіктер.

Сурет 1.91 - Бұрандалы қосылыстарды қатайтуға арналған құрал

Кілттердің соққы механизмімен жұмыс істеу принципі серіппенің соққы 
импульсін қолдануға және оны айналдыру моментінің энергиясына 
айналдыруға негізделген. Көктемені қысу және күрт жұмыс жасау 
нәтижесінде кілт тұтқасы 30 ... 60° бұрылған кезде соққы импульсі пайда 
болады. Соққы серіппесі кілт тұтқасында немесе оның басында орналасуы 
мүмкін. Гайканы тарту үшін 4 ... 8 соққы жеткілікті; бұл кілт басын ауыстыру 
қажеттілігін жояды, өйткені кілттер ратчет кілттері сияқты жұмыс істейді. 
Бұл кілттер тұтқаға берілетін моменттің 14 ... 16 есе артуын қамтамасыз 
етеді.

Жоғары қысымды шайбалар үшін бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу 
және құрастыру жөндеу жұмыстарына жұмсалатын қол еңбегінің 
шығындарының маңызды бөлігі болып табылады. Мұндай құрылғылардың 
бекіткіштерінің салыстырмалы түрде үлкен өлшемдері құрастыру кезінде 
қатайту үшін айтарлықтай моменттерді қажет етеді. Қолмен жасалынатын 
операциялар физикалық тұрғыдан қиын, ауыр, күшейту күштерінің 
біртектілігін қамтамасыз етпейді, бұрандалы қосылыстардың мерзімінен 
бұрын тозуына, жекелеген бөлшектерінің күштенуіне әкеледі. Нәтижесінде 
гидравликалық nutrunners қолданған жөн (1.92-сурет). Кілт тіреуіштен, 
гидравликалық цилиндрден 2 және ратчет 3 бар тұтқадан тұрады. 
Гидравликалық цилиндр тірекке және ілмектердегі тұтқаға қосылып, оның 
өзара қозғалысын қамтамасыз етеді.

Ықшам ратчет басы жоғары легирленген болаттан жасалған, термиялық 
өңделген және корпус, тісті доңғалақ және серіппелермен басылатын екі 
роликтен тұрады. Гидравликалық цилиндрде қатайғыш қабырғалар мен 
құлақшаларда сфералық мойынтіректер бар. Тірек - бұл тәуелсіз блок, егер 
қажет болса, бекітілген құрылымға сәйкес келетін басқа ауыстырылуы 
мүмкін.

Бұрандалы қосылыстардың орналасуына байланысты тіреуді тоқтауы 
бар жалғыз сақина түрінде де, жаңғақтарға еркін қойылатын екі айналмалы 
байланыстағы сақина түрінде де жасауға болады. Цилиндрдің гидравликалық 
жетегі шағын көлемді сорғы станциясынан қуат алады.
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Сорғы станциясы оны тасымалдау үшін төрт дөңгелегі дөңгелегі бар 
рамаға орнатылған. Станциялық резервуар корпусы барлық қондырғыларды 
бекітуге негіз болады. Негізгі қондырғы резервуар корпусына орнатылған 
және электр қозғалтқышымен бір қондырғыға қосылған поршенді сорғы 
болып табылады. Жүйедегі май қысымы қауіпсіздік клапанымен реттеледі 
және манометрмен бақыланады.

1 - тірек; 2 - гидравликалық цилиндр; 3 - тұтқа; 4 - тісті доңғалақ

Сурет 1.92 - Гидравликалық кілт

Тығыздау осы кезекпен жүзеге асырылады. Қосулы. құрастырылған 
құрылымның бұрандалы бұрандалы гайкалары, кілттің тіреуіш басы және 
тірегі орнатылған. Станцияға екі жоғары қысымды шланг арқылы қосылған 
цилиндр тіреуішке бұрылыс арқылы бекітіледі, ал сабақтың ұшы дәл осылай 
- кілт сабына. Май цилиндрдің жұмыс қуысына беріледі. Цилиндр өзегі күшті 
кілт ключына жібереді, ал реактивті күш тірекке түседі. Бекіту күшінің 
шамасын сорап станциясының манометріне шток пен сабының осьтерінің 
орналасуын ескере отырып орнатуға болады, ол градуирленген шкала 
бойынша анықталады. Басқару осьтердің өзара қиылысу бұрышы 900 болған
кезде жүзеге асырылады (ең үлкен қатаю күші).

Шпильдерді жету қиын жерлерде бекіту үшін конструкциялары 1.93-
суретте көрсетілген құрылғылар қолданылады. Шпильдерді бұрап алғаннан 
кейін 2 болтты, содан кейін 2 гайканы бұрап алыңыз.

Шпилькалармен жинау кезінде келесі талаптар орындалуы керек:
– шегенің бөлікке тығыз орналасуы;
– бұрандалы қосылым ұзындығының шпильканың диаметріне 

қатынасы болат бөлшектері үшін жіп диаметрінің 0,8-ден көп және 
шойын үшін 1,1 артық болуы керек;

– Ілмектің осі оны бұрап тұратын бөліктің бетіне перпендикуляр 
болуын қамтамасыз ету керек.
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а - алғашқы қойылым; б - екінші қойылым;
1 - болт; 2 - жаңғақ; 3 - шаш қыстырғыш

Сурет 1.93 - Бұрандаларды бұрауға арналған құрылғы

а б в

а - тіреуішпен; б - байлау (сым); в - тесу

Сурет 1.94 - Бұрандалы қосылыстарды құлыптау әдістері

Шекті бұрандалы қосылыстарда өздігінен босаңсудың алдын алу үшін 
гайкалар құлыптар, реттелетін спиндер, түйреуіштер, серіппелі шайбалар 
және басқа құрылғылар көмегімен бекітіледі. Бұрандалы қосылыстарды 
құлыптаудың кейбір тәсілдері 1.94 суретте көрсетілген.

Бөлшекті көлбеу беттермен бекіту кезінде серіппелі шайбамен 
құлыптау және қиғаш шайбаны орнату 1.95 суретте көрсетілген. Серіппелі 
шайбалар бүкіл периметр бойынша тірек беттерімен байланыста болуы 
керек. Кесетін нүктеде ұштарының таралуы шайба корпусының 
қалыңдығының жартысынан аз болатын серіппелі шайбаларды орнатуға жол 
берілмейді..

а - дұрыс; b - дұрыс емес

Сурет 1.95 - Қиғаш тірек бетін жалғау
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1.96-суретте қосымша үйкеліске негізделген бұрандалы қосылыстарды 
құлыптау әдістері көрсетілген.

Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу және жинау кезінде болттың 
немесе штанганың сынуы мүмкін. Бекіткіштің қалдықтарын (сынықтарын) 
келесі тәсілдердің бірімен тесіктен алуға болады.

а б в г
а - полиамид сақинасы бар өздігінен жабылатын гайка;
b - бөлінген гайка; в - құлыптау бұрандасы бар гайка;

d - жұмсақ тығыздағышы бар құлыптау бұрандасы

1.96-сурет - Қосымша үйкеліске негізделген бұрандалы қосылыстардың
құлыптары

Сынықта тесік бұрғыланады, онда кері жіп кесіледі; штанганың 
корпусы арнайы жасалған болтты тесікке тоқтағанға дейін бұрап алғаннан 
кейін шығарылады.

Сынықта тесік бұрғыланады, оған төрт жақты шыңдалған болат 
шыбық соғылады; штанганы айналдыру кезінде шпильканың корпусы 
алынады.

Жіптің ішкі диаметріне қарағанда диаметрі сәл кішірек тесік 
бұрғыланады, содан кейін штанганың бұрандалы бөлігі шүмекпен 
шығарылады.

Егер сынықтар бөлшектің бетінен шығып тұрса, оған металл штанга 
дәнекерленеді, оның көмегімен ол шығады.

Жұптасатын бөлшектер көп мөлшерде болттармен немесе 
шпилькалармен жалғасатын болтты қосылыстарды жинау кезінде біркелкі 
тартылуды қамтамасыз ету керек. Мұны істеу үшін алдымен бөліктің 
ортасына жақын болттарды (егер бар болса), содан кейін перифериялық 
бұрандаларды қатайту ұсынылады. Болттарды көлденеңінен бірдей күшпен 
тарту керек. Бекіту моментінің шектелуі тиісті ұзындықтағы тұтқасы бар 
кілттерді қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, ал аса маңызды жағдайларда -
белгілі бір моментке реттелген шекті кілттер немесе момент кілттері.

Бұрандаларды қатты тат басқан жіптермен босату кезінде бұрағыш 
қолданылады, оның ұшы спиральда қозғалу мүмкіндігімен тұтқаға 
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бекітілген. Ұшты бұранданың ұясына орнатқаннан кейін, бұрағыштың 
сабына балға соғылады. Соққы кезінде шаншу бұрандаға басылып, 
айналдырылады. Бұл кезде бұранда өлі орталықтан қозғалады, содан кейін 
оны қарапайым бұрауышпен оңай айналдыруға болады.

Кез-келген қондырғыны құрастыру белгілі бір дәйектілікпен жүзеге 
асырылады. Құрастырудың күрделілігі осы реттілікті сақтауда емес, 
бөлшектердің өзара орналасуын бақылауда.

Кез-келген қондырғының өнімділігі құрастыру сапасымен, яғни 
бөлшектердің өзара орналасуын бақылау деңгейімен анықталады 
(саңылаулар мен қонудың сәйкестігі, осьтердің перпендикулярлығы мен 
параллельдігі). Құрастыру кезінде монтаждау және бақылау операцияларын 
орындау қажеттілігі осы машинаның жұмыс күшіне жұмсалатын 
шығындардың кейбір машиналарға жөндеуге кеткен жалпы шығындардың 
50% құрайтындығына әкеледі.

Екі жартыдан (астардан) тұратын бөлінген жазық мойынтіректер 
монтаждау кезінде білік журналдарына орнатылады және мойынтіректер 
түйіндерін құрастырғаннан кейін олардың айналу ыңғайлылығы тексеріледі. 
Біліктің қатты айналуымен болттардың тартылуын босатыңыз және білікті 
қай подшипник қысып тұрғанын анықтаңыз. Біліктің тірегі мен втулкалар 
арасындағы саңылау қақпақ пен мойынтіректің корпусының арасына парақ 
немесе фольга төсемдерін орнату арқылы реттеледі. Кіріктіргіштер 
орналасатын түйреуіштермен және иықтармен бекітілген.

Лайнерлердің жұмыс беттерінің тіреуішке немесе біліктің тірегіне 
тығыздығын тексеру үшін 1.97-суретте көрсетілген тірек коннекторындағы 
бүйірлік саңылауларды тексеріңіз. Олар қолайлы шектерден аспауы керек. 
Білік пен үстіңгі кірістіру арасындағы саңылауды біліктің жоғарғы 
генератрикасы бойына салынған диаметрі 2 мм дейінгі қорғасын сым арқылы 
өлшейді.

Мойынтіректің қақпағын істен шығарғаннан кейін (корпус пен қақпақ 
арасындағы тығыздағыштарды ескере отырып) деформацияланған сымның 
қалыңдығына сәйкес нақты саңылауды орнату оңай; қажетті аралықты 
коннектор жазықтығындағы аралықтардың қалыңдығын реттеу арқылы 
орнатуға болады. Мойынтіректің қақпағын тартқаннан кейін кері әсер ету 
мөлшері білік еркін айналған жағдайда мүмкіндігінше аз болуы керек.

1, 2 - тіреуіш корпусы және қақпағы, 3 - кірістіру;
4 - баббитті толтыру; 5 - қорғасын сым; 6 - білік, 7 - тығыздағыш

1.97 сурет - Қарапайым мойынтіректердегі саңылауларды тексеру
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Доңғалақты мойынтіректерді жинау кезінде келесі ақаулар болуы 
мүмкін. Радиалды подшипниктің ішкі сақинасының сопақшылығы білікке 
дұрыс басылмағандықтан пайда болады. Құрастыру кезінде сақиналардың 
сәйкес келмеуі олардың жиектерінің жарылуына әкеледі. Сақиналарды 
білікке немесе корпусқа бұру мойынтіректің қызуына және дірілдің пайда 
болуына әкеледі. Жинау кезінде стационар сақинаның температураның 
созылуын өтеу үшін өздігінен туралану қабілетіне ие болуын қамтамасыз ету 
қажет.

Жөндеу кезінде мойынтіректерді монтаждау, әдетте, оларды жылыту 
немесе салқындату арқылы жүзеге асырылады. Подшипникті білікке 
орнатып, оны минералды майға шамамен 90 ... 100 ° C температурада 
қыздырады, ал мойынтіректің ішкі сақинасы саңылауының диаметрі шамалы 
өседі.

Подшипникті корпус саңылауына орнатып, оны сұйық азотта 
салқындатады, нәтижесінде сыртқы нәсілдің саңылау диаметрі уақытша 
азаяды (1.98-сурет) [33].

Доңғалақты мойынтіректер білікпен және жылжымалы және 
қозғалмайтын қону алаңдарындағы корпуспен біріктіріледі. Егер білік 
айналатын болса, онда мойынтіректің ішкі сақинасының білікке орналасуы 
бекітілуі керек, ал корпустағы сыртқы сақина қозғалмалы болуы керек (және 
керісінше, айналмалы корпуспен, бекітілген сақина сыртқы сақинаны орнату 
үшін, ал жылжымалы тіреуіш ішкі сақина үшін қолданылады). Сақиналардың 
бірінің қозғалғыштығы домалайтын мойынтіректердің байланыстарын оңай 
бөлшектеуді қамтамасыз етеді, біліктің ауытқуы мен құрастыру 
қателіктерінің әсерін жояды және шариктердің немесе роликтердің 
мойынтіректе кептелуіне жол бермейді. Доңғалақ мойынтіректерді тіреуіш 
сақинасына бекітілген сақиналы бекітпенің көмегімен бекітіледі, ол 
бекітілген бекітумен орнатылады.

а - қыздыру арқылы; b - салқындату арқылы; 1 - іс; 2 - ванна; 3 -
мойынтіректер;

4 - минералды май; 5 - сұйық азот

Сурет 1.98 - Домалау мойынтіректерін орнатуға дайындау
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Егер подшипник корпусқа орнатылса, онда сақина сыртқы сақинаға 
орнатылады. Егер подшипник білікке және корпусқа бір уақытта басылса, 
онда екі сақинаға бірден тірелетін кең ойық қолданылады немесе екі сақинаға 
басу күшін тарататын оқпан астына арнайы шайба қойылады (1.98-сурет, б-
сурет).

Мойынтіректі білік пен корпустағы аялдамаларға қарсы басу керек, 
сондықтан отырар алдында біліктер мен корпустың иығындағы қисықтық 
радиустарын тексеріп алыңыз. Ішкі сақинаның білікке және корпустағы 
сыртқы сақинаға орналасуын бекітетін бөліктер сенімді түрде тартылып, 
жұмыс кезінде өздігінен босаңсудан қорғалуы керек.

Конустық роликті мойынтіректер, бұрыштық байланыстағы шарикті 
мойынтіректер және басқа да осыған ұқсас құрылғылар оларды реттеуге 
болатындай етіп құрастырылады. Жиналған мойынтіректер қолмен оңай 
айнала алатын және жұмыс жылдамдығында аздап біркелкі шу шығаруы 
керек. Монтаждау қондырғысына бекітілген мойынтіректің сыртқы сақинасы 
біліктің немесе корпустың итергіш иығына жақсы сәйкес келуі керек, ал 
тартылатын жеңі бар ішкі сақина білік тірегіне гайкамен мықтап бекітілген 
болуы керек. Сақиналардың соңғы беттері білік тірегінің осіне немесе корпус 
саңылауларының осіне перпендикуляр болуы керек. Қалыпты жүктеме 
кезінде мойынтіректер температурасы 60 ° C-тан аспауы керек.

Радиалды саңылау шарикті мойынтіректер үшін 0,2 мм-ден және 
роликті подшипниктер үшін 0,25 мм-ден аспаған жағдайда, жалпы 
мақсаттағы пайдаланылатын жылжымалы мойынтіректерді қайта орнатуға 
рұқсат етіледі.

1.99-суретте бір қатарлы мойынтіректердің радиалды саңылауы мен 
радиалды ағуын бақылау үшін қолданылатын құрылғының сызбасы 
көрсетілген. Жалпы тірекке тіреуішті қысу құрылғысы мен индикатор 
орнатылған. Маховина тіреуіш 1 мен жылжымалы саптама 4 арасындағы ішкі 
мойынтіректі қысады.

1 - екпін; 2 - индикатор; 3 - подшипник; 4 - саптама.

Сурет 1.99 - Доңғалақты мойынтіректерді бақылауға арналған 
құрылғының схемасы
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Индикатор сыртқы мойынтірек жарысына қосылады. Сыртқы 
мойынтіректер қолмен айналдырылған кезде радиалды жүгіру индикатор 
көрсеткіштерімен тексеріледі. Құрылғы әртүрлі мөлшердегі 
мойынтіректердің ағып кетуін басқаруға мүмкіндік береді.

Мойынтіректер жұмыс сызбаларына сәйкес қатаң түрде орнатылады. 
Мойынтіректерді тек монтаждау өлшемдерінің теңдігі негізінде ауыстыруға 
болмайды, есептік нөмірлердің мойынтіректерін пайдалану 
керек.Мойынтіректер монтажда штамппен шеті сыртқа қаратылатын етіп 
орнатылады.

Доңғалақ мойынтіректері бар дұрыс құрастырылған қондырғының 
қозғалысы жеңіл, біркелкі шуылмен бөгелмей оңай болуы керек. Мөлдір 
үзік-үзік дыбыс мойынтіректердің ластанғанын, қоңырау, метал дыбысы 
майлаудың жетіспейтіндігін, тегістеу және өткір жиі түрту тордың немесе 
илектеу элементтерінің бұзылуын білдіреді.

Тығыздағыш құрылғылар. Мойынтірек тораптарын жинау кезінде май 
сақталатын мойынтіректер камераларының дұрыс тығыздалуына баса назар 
аудару керек. Тығыздау жүйесі әдетте соқыр және тесік қақпағын қамтиды. 
Зақымдалмаған тығыздағышқа жақсы бекітілген соқыр қақпақ майды сенімді 
ұстайды. Өткізгіш қақпақ пен біліктің арасындағы алшақтық біліктің өтуіне 
арналған трапеция тәрізді немесе тікбұрышты ойықтарды киізбен толтыру 
арқылы жойылады [33].

Егер мойынтіректердің майлау және тығыздау құрылғыларын жөндеу 
керек, егер жұмыс кезінде мойынтіректер 60 ° C-тан жоғары қызса немесе 
кір, подшипникке ылғал түссе, мойынтіректен май ағып кетсе және т.б.

Подшипникті шаңнан, ылғалдан қорғауға қызмет ететін киізден немесе 
киізден жасалған сақиналар түрінде жасалған без пломбалары (1.100, а-сурет) 
жөндеу кезінде ауыстырылуы немесе керосинмен немесе бензинмен жуылуы 
керек.

а - сальник; b - лабиринт; манжетте; 1 - манжета;
2 - металл қаптама; 3 - серіппелі шайба; 4 - сақиналы көктем

Сурет 1.100 - Тығыздағыш құрылғылар

Киіздің немесе киіз сақинаның білікке тығыздығы 0,1 мм-лік сезінумен 
тексеріледі, ол жеңіл күшпен өтпеуі керек. Орнатылған тығыздағыштың 
шамадан тыс тығыздығы журнал мен мойынтіректерді қыздырады.

Лабиринтті пломбалардың элементтерінде (1.100-сурет, б) ойықтар мен 
ойықтар болмауы керек. Тығыздағыштардың аралықтары пломбаның 

  
 



190

дизайнымен анықталған шектерде сақталады. Әдетте, лабиринттік 
пломбалардың тозған элементтері жөндеу кезінде қайта жасалады.

Былғарыдан, майға және бензинге төзімді резеңкеден немесе 
синтетикалық материалдардан жасалған ерні тығыздағыштар (1.100, в-сурет) 
мойынтіректерді сыртқы бөлшектердің енуінен сенімді қорғайды және 
олардан майдың ағып кетуіне жол бермейді. Жөндеу кезінде еріннің 
тығыздағыш элементтерінің көпшілігі жаңасына ауыстырылады.

Өздігінен қозғалатын тығыздағыштарды (манжеттер) қақпаққа немесе 
мойынтіректер корпусына баспас бұрын, бүлініп қалмас үшін серіппелер 
алынып тасталады. Иығында ойығы жоқ білікшені киген кезде жағаны 
зақымдамау үшін 1.101-суретте көрсетілген конустық мандалды қолданыңыз.

Ұқсас конустық иықтар поршень цилиндрге салынған кезде поршенді 
сақиналар үшін де қолданылады. 1.102-суретте түтік парағының саңылауына 
құбырды салуды жеңілдететін конустық саптама көрсетілген. Монтаждау 
операцияларында мұндай конустық бағыттаушылар өте кең қолданылады.

1 - мойынтіректің қақпағы; 2 - манжет; 3 - шұңқыр; 4 - білік.

Сурет 1.101 - жеңді білікке орнату

1 - конус; 2 - құбыр

Сурет 1.102 - бағыттаушы конус

Біліктерді жинау кезінде келесі операциялар орындалады: біліктер 
орнату өлшемдері мен белгілеріне сәйкес орналастырылады, содан кейін 
біліктердің көлденең немесе тік орналасуы, олардың параллельдігі, өзара 
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перпендикулярлығы немесе туралануы тексеріледі. Орналасқаннан кейін 
біліктердің ағып кетуі орташа дәлдік класындағы машиналар үшін 0,01—0,02 
мм-ден аспауы керек.

Жинау кезінде біліктер мен осьтер кеңістіктегі тірек бөлікке және басқа 
біліктер мен осьтерге қатысты дұрыс орналасатындай етіп орнатылады.

Ауыр біліктерге көтергіш механизмдер қолдау көрсетеді. Бұл жағдайда 
біліктер болат кабельмен байланған, бірақ әрқашан біліктердің өңделген 
бетін зақымданудан қорғауға көмектесетін ағаш төсеммен байланады.

Біліктерді орнату және туралау әрдайым позицияны реттеумен 
байланысты. Білік осінің орналасуын дәл сақтаумен бір мезгілде олар 
мойынтіректерді білікпен осындай жұптастыруға қол жеткізеді, осылайша 
олардың арасындағы рұқсат етілген саңылауларда білік өз осінің 
айналасында оңай және тегіс айналады. Біліктердің мойындары тиісті 
мойынтіректерге мойынтіректің бүкіл бетіне біркелкі жабысып тұруы керек; 
жанасудың біртектілігі гильзадағы және біліктің бетіндегі іздермен 
тексеріледі (бояудың бар-жоғын тексеру).

Біліктердің параллелділігі штангенциркульмен немесе штихмамен 
тексеріледі. Олардың көмегімен біліктердің генераторлары арасындағы 
қашықтық бірнеше нүктеде өлшенеді, осьтердің, яғни мойынтіректердің 
орналасуын реттеу арқылы өлшеу нәтижелерінің теңдігіне қол жеткізіледі. 
Егер біліктер арасында үлкен қашықтық болса, біліктер осіне жазықтыққа 
перпендикуляр жазықтықта, біліктерден шамамен бірдей қашықтықта 
созылған болат жіпті 7 қолданыңыз (1.103-сурет). Калибрленетін 1 және 2 
біліктерге 3 және 4 қапсырмалар қойылады, оларға сымнан 5 және 6 
көрсеткілері бекітіледі.

1, 2 - тексерілетін біліктер; 3, 4 - қапсырмалар; 5, 6 - басқару көрсеткілері; 7 -
жіп

Сурет 1.103 - Біліктерді параллелизмге туралау

7-жол біліктердің біреуі айналған кезде орнатылады (көбінесе осінің 
орнын өзгерту қиынырақ), a1 және a2 арақашықтықтары тең болады. A1 = a2 
үшін b1 = b2 теңдігіне жеткенде біліктер параллель болады. B1 және b2 
теңестіру үшін екінші біліктің осі қажетті бағытта қозғалады. Бұл тексеру 
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біліктің ұзындығы бойынша екі жерде (жақсырақ ұштарында) жүргізілуі
керек.

Көрсеткілерді пайдаланып, біліктердің өзара перпендикулярлығын 
тексеруге болады, бірақ мұны арнайы квадраттар көмегімен жасау әлдеқайда 
оңай. Біліктердің көлденең және тік туралануы призмалық тіреу бетімен 
деңгей өлшеуіш арқылы анықталады. Сондай-ақ, вертикалды сызық 
сызығымен тексеруге болады.

Орнату және жөндеу практикасында көбінесе бірлесіп жұмыс істейтін 
біліктердің туралануын тексеру қажет. Біліктердің теңестірілуі біліктердің 
бір-біріне параллель болып қалатын осьтерінің радиалды ығысуы немесе 
осьтердің көлбеуі нәтижесінде бұзылуы мүмкін, нәтижесінде біліктер бір-
бірімен қиылысатын әр түрлі жазықтықта орналасады.

Білікті теңестіру немесе туралау - өте қажет жұмыс. Нашар туралау 
подшипниктердің, тығыздағыш түйіндердің (май пломбалары), муфталардың 
бөліктері мен біліктердің өздігінен тез істен шығуының себебі болып 
табылады.

Егер бөлшектер біліктердің бедерлі ұштарына орнатылатын болса, 
олардың сыртқы цилиндрлік беттері саңылаулармен концентрлі түрде 
өңделеді (мысалы, жартылай муфталар, шкивтер), сызғыштың көмегімен 
жеткілікті центрлік дәлдікке қол жеткізіледі. Біліктердің бірінің ұшындағы 
бөліктің бетіне қатаң сызғыш қолданылады және оның және екінші біліктегі 
бөліктің бетінің арасындағы қашықтық және перифериядағы сызғыш 
жазықтығындағы осы бөліктердің ұштары арасындағы қашықтық өлшенеді. 
Егер біліктер ығыспалы және коаксиалды болмаса, онда оларды бірге 
айналдырған кезде бұл арақашықтықтар кез келген жағдайда тұрақты болуы 
керек.

1, 2 - тексерілетін біліктер; 3, 4 - қапсырмалар; 5 - осьтік және
радиалды саңылаудың микрометриялық бұрандалары; 6 - қапсырмалар.

Сурет 1.104 - Білікті туралау

1.104-суретте ұштарында дәл өңделген бөлшектері жоқ біліктерді 
центрлеудің қарапайым құралы көрсетілген. Құрылғы біліктердің ұштарына 
қысқыштармен бекітілген орталықтандыратын кронштейндерден тұрады. 
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Қысқыштың конструкциясы біліктің диаметрінің кең диапазоны үшін бірдей 
қысқышты пайдалануға мүмкіндік береді. Кронштейндер микрометриялық 
бұрандалармен жабдықталған, олардың көмегімен біліктерді бірге 
айналдырғанда олардың радиалды және осьтік орын ауыстыруы анықталады. 
Ол үшін бірнеше позицияларда микрометриялық бұрандалар мен түйісетін 
кронштейндегі сәйкес тіректер арасындағы саңылаулар өлшенеді. Өлшеу 
біліктің кемінде төрт күйінде (әр 90 ° сайын) жүзеге асырылады.
Мойынтіректердің немесе бүкіл машинаның орны орнатылатын біліктердің 
барлық позицияларында саңылаулар тұрақты болғанша, біліктердің 
көмегімен реттеледі.

Кейбір машиналардың біліктерін туралау үшін жоғары дәлдікті 
қамтамасыз ететін арнайы индикаторлар қолданылады.

Сорғыларды, компрессорларды, қозғалтқыштарды жинау кезінде 
біліктер құрастырылатын тесіктердің (цилиндрлер, камералар, 
мойынтіректер) туралануын байқау өте маңызды. Түзуді тексерудің ең оңай 
әдісі - бауды тексеріліп жатқан тесіктердің осі бойымен тарту. Саңылаулар 
жіптен тесік қабырғаларына дейінгі қашықтықты өлшеу арқылы (штихманы 
қолдану арқылы) тураланады. Әр тесік үшін өлшемдер жіпке перпендикуляр 
екі жазықтықта, бірақ екі өзара перпендикуляр бағытта кем емес жүргізіледі.

Бір-бірінен алыс орналасқан тесіктер жарық сәулесінің көмегімен 
орталықтандырылған. Барлық тесіктер диаметрі 1 мм-ден аз саңылаулары 
бар, осы тесікке қатаң концентрлі орналасқан экрандармен жабылған. Егер 
күшті жарық көзі экстремалды тесіктердің бірінің экранының артына 
орнатылса, онда барлық тесіктердің осьтері сәйкес келген жағдайда ғана 
сәуле соңғы тесіктің экранынан ретімен өтеді [35].

Тісті берілістерді құрастыру келесі операцияларды қамтиды: 
біліктердің өзара орналасуын тексеру, доңғалақтарды бекіту және бекіту; 
қажетті радиалды және бүйірлік тазартуды қамтамасыз ету; тістердің жұмыс 
беттерінің жанасуын тексеру.

Цилиндрлік тісті доңғалақтың жұптары орнатылатын біліктер қатаң 
параллель және олардың осьтері арасындағы қашықтық төзімділік шегінде 
болатындай етіп орналасуы керек. Ұзақ мерзімді жұмыс кезінде тістердің 
тозуына байланысты орталықтан орталыққа дейінгі арақашықтық өзгеретінін 
есте ұстаған жөн. Центрден центрге дейінгі қашықтық суппортпен немесе 
калибрлермен тексеріледі.

Тісті құрастыру келесі әрекеттерді қамтиды:
1) біліктердің өзара орналасуын, дөңгелектердің бекітілуі мен 

бекітілуін тексеру;
2) қажетті радиалды және бүйірлік тазартуды қамтамасыз ету;
3) тістердің жұмыс беттерінің жанасуын тексеру.
Редуктор дөңгелектерінің салыстырмалы орналасуы құрастыру 

сызбасына сәйкес келуі керек, ал жинақталған беріліс қорабы жергілікті 
кедергісіз қолмен оңай және тегіс айналуы керек. Радиалды және бүйірлік 
саңылаулардың мәндері, сондай-ақ жұмыс беттеріндегі сенсорлық дақтар 
(1.105-сурет) техникалық шарттарда белгіленген рұқсатқа сәйкес келуі керек.
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а - дұрыс жанасу; б - доңғалақтың қисаюына байланысты бүйірлік жанасу; в -
кіші радиалды клиренске байланысты төмен байланыс;

d - үлкен радиалды клиренске байланысты жоғары байланыс.

Сурет 1.105 - Тісті доңғалақ дөңгелектерінің бояуға тексерілуін тексеру

Тістердің жұмыс беткейлері жеткіліксіз байланыста болған жағдайда, 
тістерді тырнау, пасталармен төсеу және жүктеме астында маймен жүгіру 
арқылы қосылу жүзеге асырылады. Тегістеу майға қосылуға қосылады, содан 
кейін айналдыру дөңгелегіне щеткамен қопсытқыш қоспа қолданылады.

Құрт тісті доңғалақтарын жинау кезінде басты назар құрттың 
дөңгелектің тістерімен дұрыс қосылуына аударылады. Бұл жағдайда тісті 
доңғалақтың орта жазықтығы құрттың осімен сәйкес келуі керек, центрден 
центрге дейінгі арақашықтық сызбаға дәл сәйкес келуі керек, ал қосылыстағы 
бүйірлік саңылау техникалық талаптарға сәйкес келуі керек. Дөңгелектің 
ортаңғы жазықтығына қатысты құрт осінің орнын тексеру кезінде оның 
тістерін бояу қабаты жауып, құрт дөңгелегі толық айналғанша айналдырады. 
Бақылау тістердегі байланыс дақтарымен жүзеге асырылады. Егер құрт 
осінің дөңгелектің тістерінің ортаңғы жазықтығына қатысты орналасуы 
дұрыс болса, онда жанасу нүктесі 1.106, а-суретте көрсетілген түрге ие 
болады (дақ құрттың айналуына қарай ығысқан). Құрт осін солға немесе оңға 
ауыстырған кезде тістердің сәйкес ұштарында жанасатын дақтар пайда 
болады (1.106-сурет, б және в).

Белдік жетектерін құрастыру подшипниктердің, біліктердің, біліктердің 
өзара орналасуын, ілулі белдіктерді орнатуға, тексеруге және түзетуге дейін 
азаяды.

Жинау кезінде конустық кілт байланыстары кілт жолының түбінде 
кілттің көлбеуіне сәйкес көлбеу болуын қамтамасыз етеді. Параллель 

кілттермен және кілттермен бекітілген қосылыстар үшін, әйел бөлігінің 
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цилиндрлік немесе конустық білік бетінде орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Сурет 1.106 - Құрт дөңгелегінің тістеріндегі түйіспелі дақтардың 
орналасуы

1.107-суретте кілттердің негізгі түрлері көрсетілген.

а б в
а - призматикалық; b - сына; c - сегмент

Сурет 1.107 - Пернелердің түрлері

Жиналған кілт жолдары келесі талаптарға сай болуы керек:
1) конустық кілттің ойықтың кең шеттеріне сәйкес келуі бүкіл ұзын 

бойында біркелкі болуы керек, ал кілттің басы қатайған күйінде хабтан кілт 
биіктігінің 0,8-1,0 аспауы керек. (1.108-сурет);

Сурет 1.108 - Сына пернелерін қосу
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1) параллель кілтпен буындарда тербелістер мен ығысулар болмауы 
керек (1.109-сурет);

2) жылжымалы түйіспелерде жергілікті бұрмалаулар мен кілттердің 
кептелуіне жол берілмейді.

1 - деталь, 2 - сақина, 3 - кілт

Сурет 1.109 - Параллель кілтпен байланыс

Жылжымалы және қозғалмайтын сплайн қосылыстарын жинау кезінде 
«ұру» және «айналдыру» үшін басқару қолмен жасалған моменттің әсерінен 
жүзеге асырылады. Қозғалмалы сплайн қосылыстарында бөлшектердің бір-
біріне қатысты қозғалу күші бүкіл ұзын бойында біркелкі болуы керек. 
Жұптасатын бөліктердің жергілікті бұрмалануына және кептелуіне жол 
берілмейді [22, 33, 35, 36, 39].

Айналмалы бөлшектер мен тораптарды теңдестіру. Өндірістегі 
дәлсіздіктер нәтижесінде дұрыс пішіннен ауытқулар, қабықшалар мен металл 
емес кірмелердің болуы, айналмалы бөлшектер мен тораптар теңгерімсіз 
болып шығуы мүмкін.

Жылдам айналатын бөлшектер мен тораптардың тепе-теңдігі тіректерге 
шамадан тыс жүктеме беріп, машинаның дірілдеуін тудыратын инерциялық 
күштердің пайда болуына әкеледі. Машинаның, сондай-ақ ол орнатылған 
негіздің тез істен шығуына көбінесе діріл себеп болады.

Насостардың, турбиналардың, ауа үрлегіштердің, центрифугалардың, 
араластырғыштардың және басқаларының роторлары теңдестіруге 
ұшырайды.Оның мәні тепе-теңдіктің шамасын анықтауда, ол белгілі бір 
мөлшерде металды бөліктің немесе құрастырудың тиісті жерінен шығару 
немесе қосу арқылы жойылады. Статикалық және динамикалық теңдестіруді 
ажыратыңыз.

Статикалық теңгерімдеу. Статикалық теңдестірудің мақсаты - айналу 
осіне қатысты бөлшектің немесе жинақтың теңгерімсіздігін жою. Егер 

Теңгерімдеу - жылдам айналатын бөлшектер мен тораптардың 
конструкцияларын теңестіру процесі.
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түйіннің ауырлық центрі айналу осіне қатысты ығысқан болса, теңгерілмеген 
центрден тепкіш күш пайда болады

С = Мω2е,                                              (1.13)

мұнда М - түйін салмағы;
ω - айналу осіне қатысты бұрыштық жылдамдық,
е - айналу осіне қатысты ауыртпалық орталығын аууыстыру 

(эксцентриситет).
Статикалық теңдестіру көлденең бағыттаушыларда (пышақтарда) 

немесе айналмалы дискілерде орындалады (1.110, а, б-сурет). Трапеция 
тәрізді қимасы бар жоғары дәлдіктегі шыңдалған болат пышақтар олардың 
жұмыс беттері қатаң түрде бір көлденең жазықтықта болатындай етіп 
орнатылады.

Пышақтардың жұмыс беттерінің ені теңдестірілген құрастырудың 
массасына байланысты әдетте 5-тен 8 мм-ге дейін болады. Теңдестіру 
қондырғысының дискілерінің (роликтерінің) диаметрі теңдестірілген 
қондырғының (бөліктің) білік журналдарының диаметрінен 6 ... 8 есе артық.

Роликтерді теңестірілетін қондырғының айналу осі қатаң көлденең 
болатындай етіп орнату керек.

Теңдестіру қондырғысына орнатылған бөлшектер немесе қондырғылар 
(роторлар) теңдестірілмейді, оларды пышақтардың немесе дискілердің үстіне 
әр түрлі бұрыштарда айналдыру. Егер қондырғы теңдестірілмеген болса, 
онда ол бұрынғы тепе-теңдік күйіне, яғни теңгерімсіздік (ауырлық центрінің 
ығысуы) ротор қимасының төменгі бөлігінде ось арқылы өтетін тік 
жазықтықта болатын жағдайға оралуға бейім болады. Түзететін салмақтарды 
сынақ арқылы бекіту арқылы немесе керісінше, диаметрдің қарама-қарсы 
жағынан эквивалентті мөлшерді алып тастау арқылы теңдестірілген ротор 
барлық позицияларда теңестіріледі. Қосылған салмақ ротордың қандай да бір 
бөлігіне дәнекерленеді, оның бос жерлеріне құйылады және т.с.с. артық 
металл бұрғылау, кесу, айналдыру арқылы алынады.

Дисбалансты жойғаннан кейін бақылау теңгерімін орындау өте қажет. 
Ерекше дәл статикалық теңгерім жағдайында, бір жағынан, теңдестірілген 
ротордың журналдары мен екінші жағынан, теңдестіру құралының 
пышақтары немесе дискілері арасындағы үйкелістің болуы ескеріледі. Ол 
үшін салмақтың массасы анықталады, ол ротордың осьтен бірдей 
қашықтықта орналасқан әр түрлі нүктелеріне дәйекті бекітіліп, оны 
тыныштық күйінен шығарады. Егер ротор дәл теңдестірілген болса, барлық 
салмақтың салмағы бірдей болады. Рұқсат етілген ауытқулар сызбаларда 
немесе жабдық паспортында көрсетілген.

Ауыр бөлшектер сфералық өкшеде теңестіріледі (1.110-сурет, в), 
оларға қатаң концентрлі түрде орнатылады. Түзету салмағын қосу арқылы 
олар бөлшектің өңделген соңғы бетінің абсолютті көлденеңдігіне қол 
жеткізеді. Ол үшін соңғы бет бөлшектің айналу осіне перпендикуляр болуы 
керек.
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а - бағыттаушыларда; б - айналмалы дискілерде; в - өкшесінде; d -
индикаторды қолдану

1.110 сурет - Статикалық теңдестіру сұлбалары

Шағын бөлшектерді арнайы таразыларда теңестіру ыңғайлы (1.110-
сурет, г). Бұл жағдайда салмақтың айырмашылығы ротордың өз осінің 
айналасында айналған әр түрлі позицияларында өлшенеді, ал айырмашылық 
түзету салмағының көмегімен жойылады.

Динамикалық теңгерімдеу. Ұзын айналмалы бөлшектер немесе 
қондырғылар (роторлар) үшін тек статикалық теңгерімдеу жеткіліксіз; 
айналу осіне перпендикуляр әр түрлі жазықтықта шоғырланған массалар 
тірек құрылымдарының (тербелістердің) үлкен динамикалық шамадан тыс 
жүктемелеріне, яғни динамикалық теңгерімсіздікке алып келетін жұп 
центрифугал күштерін құрмауы қажет. Егер статикалық теңдестіру кезінде 
жаппай өтемақы жазықтықтары дұрыс таңдалмаса (бұл білікті өнімділік 
кезінде де мүмкін), онда статикалық теңгерім динамикалық тепе-теңдікті 
тудыруы мүмкін.

Ұзындығы диаметрінен үлкен роторлар әдетте динамикалық теңгерімге 
ұшырайды. Теңгерімдеу арнайы құрылғыларда және теңдестіру 
машиналарында жүзеге асырылады (Laprimer, М-48 машинасында салмағы 
80 кг дейінгі бөлшектер үшін; M-40 машинасында - салмағы 450 кг дейін 
бөлшектер үшін; M-50 машинасында - бөлшектер үшін салмағы 1500 кг-ға 
дейін). Массасы 100-ден 1000 кг-ға дейін және диаметрі 1400 мм-ге дейінгі 
роторларды теңгеру үшін белгілі MS-903-1 маркалы теңдестіру машинасы 
қолданылады.

Барлық теңдестіру машиналары жылдам айналатын ротор тіректерінің 
тербелісін өлшейді; механикалық, оптикалық немесе электрлік жолмен 
өлшенген тербелістердің амплитудасы мен фазасы тепе-теңдік 
салмақтарының мөлшері мен орнын анықтайды. Теңдестіру (түзету) 
салмақтары ротордың құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып таңдалған 
екі жазықтықта орналасқан. Түзететін салмақтардан бірнеше центрифугалық 
күштер ротордың динамикалық теңгерімсіздігінен бірнеше күштерді 

  
 



199

теңестіруі керек.
Динамикалық теңдестіру үшін машиналардың екі түрі қолданылады: 

тербелмелі рамамен және қозғалмалы тіректермен. Алғашқы машиналарда 
роторы айналатын тіректер орнатылған жақтау серіппелермен орта қалыпта 
ұсталды. Егер ротор динамикалық түрде теңдестірілген болса, онда бұл 
орташа позиция сақталады және тұрақты күйде айналу кезінде рамалық 
тербеліс байқалмайды. Жылжымалы тіректері бар машиналарда айналмалы 
ротор тепе-теңдік бұзылған жағдайда көлденең жазықтықта тербелмелі 
қозғалыста осы тіректерді орнатады. Ротордың айналу осіне перпендикуляр 
болатын ротордың екі жазықтығында массаны қосу немесе алып тастау 
арқылы теңгерімдеу аяқталады, ротордың тербелістері мен теңдестіру 
машинасының тіректері жойылады.

Теңдестіру машиналары мен химиялық зауыттардың роторлық 
жабдықтарының конструктивті әртүрлілігі роторларды теңдестірудің жалпы 
технологиясын жасауға мүмкіндік бермейді, сондықтан әр жағдайда тиісті 
нұсқауларды басшылыққа алу керек [22].

Бақылау тестілері

1. Кию
А) механикалық, термиялық және химиялық факторлардың әсерінен 

тозуға байланысты оның беттерінің мөлшері, пішіні, массасы немесе 
күйінің өзгеруі.

B) көлемінің, формасының, массасының өзгеруі.
C) белгісіз факторлардың әсерінен тозуға байланысты оның 

беттерінің мөлшері, пішіні, массасы немесе күйінің өзгеруі.
D) көлемнің, пішіннің, массаның өзгермейтіндігі.
E) механикалық факторлардың әсерінен тозуға байланысты оның 

беттерінің мөлшері, пішіні, массасы немесе күйінің өзгеруі.

2. Қалыпты (табиғи) тозу
A) машинаны дұрыс емес, бірақ ұзақ уақыт пайдаланудан туындаған 

тозу, т.а. оның жұмысының берілген ресурсын пайдалану нәтижесінде.
B) машинаны дұрыс, бірақ ұзақ уақыт пайдалану кезінде пайда 

болатын тозу, т.а. оның жұмысының берілген ресурсын пайдалану 
нәтижесінде.

C) машинаны ұзақ уақыт емес, дұрыс қолданған кезде пайда болатын 
тозу.

D) машинаны ұзақ уақыт пайдалану кезінде пайда болатын тозу.
E) B және D жауаптары дұрыс.

3. Апаттық (прогрессивті) тозу
A) қысқа уақыт ішінде пайда болатын және машинаның әрі қарайғы 

жұмысы мүмкін болмайтындай өлшемдерге жететін тозу.
B) тозу, бұл ұзақ уақыт бойы пайда болады және машинаның әрі 
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қарайғы жұмысы мүмкін болмайтындай өлшемдерге жетеді.
C) аз уақытта пайда болатын және едәуір дәрежеге жететін тозу, 

бірақ машинаның әрі қарайғы жұмысы әлі де мүмкін.
D) қысқа, ұзақ уақытқа тозу.
E) дұрыс жауап жоқ.

4. Тозу жылдамдығы
A) уақыт бойынша бөлшектің абсолютті тозуы.
B) сызықтық, масса немесе көлем бірліктерімен көрсетілген уақыт 

бойынша бөлшектің абсолютті тозуы.
C) сызықтық бірліктермен көрсетілген уақыт бойынша бөлшектің 

абсолютті тозуы.
D) көлемдік бірліктермен көрсетілген уақыт бойынша бөлшектің 

абсолютті тозуы.
E) уақыт бойынша бөлшектің абсолютті тозуы.

5. Тозудың қарқындылығы
A) - абсолюттік тозудың сырғыма жолға қатынасы (мкм / км).
B) бұл абсолютті тозу мен сырғымалы жолдың айырмашылығы (мкм / 

км).
C) - абсолютті тозудың және сырғанау қашықтығының қосындысы 

(мкм / км-мен).
D) жылжу жолына абсолютті тозудың көбейтіндісі (мкм / км-мен).
Д) дұрыс жауап жоқ

6. Шаршау - нәтиже
A) материалдың шаршауын және оның бұзылуын тудыратын 

тұрақты жүктемелер бөлігіне әсер ету.
B) материалдың шаршауын және оның бұзылуын тудыратын 

айнымалы жүктемелер бөлігіне әсер ету.
C) айнымалы жүктемелер бөлігіне әсер ету.
D) материалдың бұзылуын тудыратын бөлшекке әсер ету.
E) дұрыс жауап жоқ.

7. Коррозиялық тозу
A) металдың бұзылуы
B) бұл металдың оның бетінде дамып жатқан процестердің 

салдарынан бұзылуы.
C) бұл металдың оның бетінде дамитын химиялық және 

электрохимиялық процестер салдарынан бұзылуы.
D) бұл металдың оның бетінде дамитын термиялық процестердің 

салдарынан бұзылуы.
E) дұрыс жауап жоқ.

8. Коррозиялық-механикалық, яғни. күрделі, тозу
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A) бір бөлігі екінші бөлігімен жұптасқан кезде пайда болады.
B) бөлігі бұзылған кезде пайда болады.
C) бөлік агрессивті ортамен жұптасқан кезде пайда болады.
D) бөлшектің дайындау технологиясы бұзылған жағдайда пайда 

болады.
E) дұрыс жауап жоқ.

9. Сенімділік
A) объектінің пайдалану, қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау 

режимдерінде және шарттарында қажетті функцияларды орындау 
мүмкіндігін уақытында сақтау қасиеті.

B) уақыт өте келе қажетті функцияларды орындау қабілетін сақтау 
үшін объектінің қасиеті.

C) объектінің сақтау, сақтау және тасымалдау қабілетін уақыт өте 
келе сақтайтын қасиеті.

D) объектінің ұзақ уақыт жұмыс істейтін қасиеті.
E) дұрыс жауап жоқ.

10. Жұмыс жағдайы
A) объектінің ұзақ уақыт бойы болуы мүмкін күйі.
B) объектінің кез-келген қажетті функцияны орындайтын жағдайы.
C) объектінің пайдалану, қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау 

режимдерінде және шарттарында қажетті функцияларды орындау 
мүмкіндігін уақытында сақтау қасиеті.

D) объектінің сақтау, сақтау және тасымалдау қабілетін уақыт өте 
келе сақтайтын қасиеті.

E) барлық жауаптар дұрыс.

11. Оптикалық бақылау әдістері
А) оптикалық аспаптар көмегімен жүзеге асырылатын басқару 

әдістері.
B) адамның жанасу мүшелерінің көмегімен жүзеге асырылатын 

бақылау әдістері.
C) механикалық құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылатын 

басқару әдістері.
D) аспаптар көмегімен жүзеге асырылатын бақылау әдістері.
E) В және С жауаптары дұрыс.

12. Көрнекі тексеру
A) бұл деструктивті бақылаудың жалғыз түрі.
B) бұл ең күрделі өлшеу құралдарының көмегімен жүргізілетін 

бұзбайтын тестілеудің жалғыз түрі.
C) бұл ең қарапайым өлшеу құралдарын қолдана отырып, ешқандай 

жабдықсыз жүргізуге болатын бұзбайтын тестілеудің жалғыз түрі.
D) бұл ең қарапайым өлшеу құралдарының көмегімен жүргізілетін 
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бұзбайтын тестілеудің жалғыз түрі емес.
E) дұрыс жауап жоқ.

13. Перископтар
A) механикалық құрылғысы бар жарық бағыттаушы түтікке және 

линзалық оптикаға негізделген көру құралдары.
B) санау құбыры негізінде салынған бақылау құрылғылары.
C) механикалық құрылғыларға негізделген тексеру құралдары.
D) көру құрылғылары.
E) дұрыс жауап жоқ.

14. Эндоскоптар - бұл бастапқыда механикалық құрылғымен 
талшықты және линзалық оптика негізінде құрастырылған, бірақ қазір 
бейнеэлектрониканың қарқынды дамуының арқасында олар микро 
бейнекамералар, ноутбуктар негізінде жасалады, ал сурет тарату құралы 
кәдімгі электр кабелі болып табылады, оның ұзындығы м жетуі мүмкін.

A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
E) 100

15. Сызықтық өлшем
A) таңдалған бірліктердегі сызықтық емес шаманың сандық мәні.
B) таңдалған өлшем бірліктеріндегі сызықтық шаманың (диаметрдің, 

ұзындықтың) сандық мәні.
C) таңдалған бірліктердегі сызықтық шаманың мәні (көлемі, ауданы).
D) өлшенген бөліктің мөлшері.
E) дұрыс жауап жоқ.

16. Нақты өлшем
А) номиналдан өзгеше және рұқсат етілген қателікпен өлшеу арқылы 

белгіленген бөлшекті өңдеу нәтижесінде алынған өлшем.
B) бөлікті өлшеу арқылы алынған өлшем.
C) бөлшекті өңдеу нәтижесінде пайда болатын өлшем.
D) номиналдан өзгеше және рұқсат етілген қателікпен өлшеу арқылы 

белгіленген өлшем.
E) B және D жауаптары дұрыс.

17. Аспаптық қателік
A) - бұл өлшеу құралы мен өлшенген объектінің нақты мөлшері 

арасындағы айырмашылық. Бұл қателік өлшеу қателігіне үлкен үлес 
қосатындықтан.

B) - бұл өлшеу құралы мен өлшенген объектінің нақты мөлшері 
арасындағы көрсеткіш.
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C) бұл өлшеу құралының көрсеткіші мен өлшенетін объектінің нақты 
мөлшері арасындағы байланыс. Бұл қателік өлшеу қателігіне үлкен үлес 
қосатындықтан.

D) - бұл өлшеу құралының көрсеткіші мен өлшенген заттың нақты
өлшемі арасындағы өнім. Бұл қателік өлшеу қателігіне үлкен үлес 
қосатындықтан.

E) дұрыс жауап жоқ.

18. Калибрлі
A) өнімнің бөліктерінің өлшемін, пішінін және өзара орналасуын 

бақылауға арналған шкаласы бар өлшеу құралы.
B) өнімнің бөліктерін, пішінін және өзара орналасуын бақылауға 

арналған масштабсыз өлшеу құралы.
C) өлшемді бақылауға арналған масштабсыз өлшеу құралы.
D) бұйымның өлшемдерін, пішінін және бөліктерінің өзара орналасуын 

бақылауға арналған өлшеу құралы.
E) өнімнің бөліктерін орналастыруға арналған масштабсыз өлшеу 

құралы.

19. Техникалық қызмет көрсету
A) объектінің жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ету немесе қалпына 

келтіру үшін жүргізілетін және оның жеке қол жетімді жеке бөліктерін 
ауыстырудан және / немесе қалпына келтіруден тұратын жоспардан тыс 
жөндеу.

B) объектінің жұмысын қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру 
үшін жүргізілген жоспарлы жөндеу.

C) объектінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе 
қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін және оның жеке қол жетімді 
жеке бөліктерін ауыстырудан және / немесе қалпына келтіруден тұратын 
жоспарланған жөндеу.

D) объектінің функционалдығын қамтамасыз ету немесе қалпына 
келтіру үшін жүзеге асырылатын және жету қиын бөліктерді жөндеуден 
тұратын жоспарланған жөндеу.

E) дұрыс жауап жоқ.

20. Сметалық есеп
A) алдағы жөндеудің құнын анықтауға арналған негізгі емес құжат, 

ол жөндеуге бөлінген қаражаттың дұрыс жұмсалуына ықпал етеді.
B) алдағы жөндеу жұмыстарының құнын анықтайтын негізгі құжат, 

ол жөндеуге бөлінген қаражаттың дұрыс жұмсалуына ықпал етеді.
C) алдағы жөндеудің құнын анықтайтын негізгі құжат.
D) алдағы жөндеу жұмыстарының құнын анықтайтын құжат.
E) жұмыстардың тізімін қамтитын негізгі құжат.

21. Теңдестіру
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A) Жылдам айналатын бөлшектер мен тораптардың 
конструкцияларын теңестіру процесі.

B) баяу айналатын бөлшектер мен тораптардың конструкцияларын 
теңестіру процесі.

C) жылдам қозғалатын бөлшектер мен тораптардың құрылымдарын 
теңестіру процесі.

D) құрылымдарды теңестіру процесі.
E) дұрыс жауап жоқ.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

Практикалық жұмыс 1.1 Табиғи жарықты есептеу

Есептеу мысалы:
1. Табиғи жарықты есептеу табиғи жарықтың нормаланған кестелік 

коэффициентін (КЭО) анықтауға дейін азаяды.

Шығыс деректер:
1. кесте мәні КЕО е = 1
2. Күн сәулелегінің коэффициенті С = 0,85
3. Жарық саңылаударды жіберудің жалпы коэффициенті τо = 0,04
4. Еден алаңы, м2 S = 5040

Шешім:
Нормаланған КЕО анықтайды

ен= етС                                               (1.14)

мұнда е - КЕО кесте мәні;
         т - коэффициент;
        С- күн климатының коэффициенті.

ен= 1·0,9·0,85= 0,786
жарық фонарьларының алаңын анықтаймыз

1001 ⋅⋅
⋅⋅⋅

=
F

KheSn
Sф

o

фн

τ                                           (1.15)

онда Sn- еден алаңы, м2;
hф- фонарьлардың жарық сипаттамасы;
К- фонарьларды қараңғылауды есепке алу коэффициенті;
F1- көрсетілген жарықтың арқасында қапталдық жарық кезінде КЕО 
жоғарлауын есепке алатын коэффициент
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2963
1005,104,0

15,1765,05400 мSф =
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

Терезелердің алаңын анықтаймыз

1002 ⋅⋅
⋅⋅

=
F

heSnSo
o

oн

τ                                        (1.16)

онда hо- терезелердің жарық сипаттамасы;
F2- көрсетілген жарықтың арқасында қапталдық жарық кезінде КЕО 
жоғарлауын есепке алатын коэффициент

875,883
1002,104,0

1,1765,05040
=

⋅⋅
⋅⋅

=So
м2

Біз аумақты қажетті жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін қажетті 
шамдардың санын анықтауға дейін жасанды жарықтандыру есебін жасаймыз.

γ⋅⋅
⋅⋅⋅

=
ПпФл

ZнSnKзEN
                             (1.17)

мұндағы E - ең аз жарықтандыру, люкс;
Кз - шамдар үшін қауіпсіздік коэффициенті;
Sn - еден ауданы, м2;
Zн - біркелкі емес жарықтандыру коэффициенті;
FL - бір шамның жарық ағыны, лм;
Пn - шамдағы шамдардың саны;
γ - жарық ағынының пайдалану коэффициенті.
Жарық ағынының пайдалану коэффициентін анықтау үшін оны 

анықтау қажет

)( blh
bli
+⋅
⋅

=
                                                  (1.18)

онда b- ұшу ені, м;
l- ұшу ұзындығы, м;
h- ұшу биіктігі, м.

07,2
)42120(15

42120
=

+⋅
⋅

=i

γ=0,7

180
7,018600

2,150402,1150
=

⋅⋅
⋅⋅⋅

=N
дана.
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Жауап: Біз шамдарды 3 қатарға 60 шамдан орналастырамыз.

Практикалық жұмыс 1.2 Жерге қосуды есептеу

Есептеу мысалы
2. Электр қондырғысының қауіпсіздігі ұжымдық және жеке қорғаныс 

құралдарын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Электр тоғынан ұжымдық 
қорғаныс құралдарына мыналар жатады: төмен кернеулерді пайдалану 
(портативті жарықтандыру құрылғылары, қолмен электрлендірілген 
құралдар); күшейтілген оқшаулау мен жерге қосуды қолдану; қорғанысты 
автоматты түрде өшіру.

Ең сенімді қорғаныс - жабдықты жерге қосу.
Біз жерге қосу құрылғысын есептейміз

Бастапқы мәліметтер:

Топырақтың кедергісі, Ом-см 4,5 • 103

Жерге қосу ұзындығы, см 250

Жер бетінен арақашықтық

Жердегі электродтың ортасы, см 195

Жердегі электрод түрі бұрыштық профиль

Жолақты төсеу тереңдігі, см 70

Шешім:
Бір электродты электрод жүйесінің токтың таралуына төзімділігі мына 

формула бойынша анықталады:

),
4
45,02(366,0

3

3

33 lh
lhl

d
ll

h
RO −

+
+=

ρ

                               (1.19)

мұндағы - топырақтың кедергісі, Ом* см;
       l - жерлендіргіштің ұзындығы, см;
       h3 - жерден электродтың ортасына дейінгі арақашықтық, см;
       d3 - жердегі электродтың эквивалентті диаметрі, қараңыз.

d = 0,95B,                                             (1.20)

мұндағы В - бұрыштың бүйірлерінің ені 50х50 мм,

d = 0,95 75,45 =⋅ м
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ОмRO 4,182)
2501954
2501954lg5,0

75,4
2502(lg

195
45000366,0 =

−⋅
+⋅

+
⋅

=

К жердегі электродтардың саны формула бойынша анықталады:

                                                        
,

3 Э

CO

R
R

n
η
η
⋅
⋅

=
(1.21)

                                             
онда Эη - жерлендіруді экрандау коэффициенті,
       ηс – маусымдық коэффициенті.
       R3 –ПУЭ, Ом бойынша жерлендіру контурының максималды-

қолжетімді кедергісі
штn 30

8,010
3,14,182
=

⋅
⋅

=
.

Байланыс жолағының ұзындығы формула бойынша анықталады

                                                     naln ⋅⋅= 05,1 ,         (1.22)                                     

онда а - көрші жерлендіргіш арасындағы қашықтық, 500 см,

157503050005,1 =⋅⋅=nl см.

Байланыстырушы жолақтың кедергісін анықтаңыз

,2ln
2

2

hв
l

l
R n

n
П ⋅

⋅
⋅⋅

=
π
ρ

                                            (1.23)
онда в – жолақ ені, см;
              h – жолақты салу тереңдігі см.

ОмRП 82,5
704

157502
ln

1575014,32
40000 2

=
⋅

⋅
⋅

⋅⋅
=

Барлық жерге тұйықтау құрылғысының токтың таралуына тиімді 
қарсылық формуламен анықталады:

,1
.

O

Э

n

ЭВ
РЗ

R
n

R

R
ηη

+
=

                                             (1.24)

где ЭВη - жерлендіру және құрама жолақтар арасында өзара экрандау 
коэффициенті.
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7,3

4,182
9,030

8,5
7,0

1
. =

⋅
+

=РЗR

Жауап: Rз.р < Rз, т.к. 3,7<10. Жерленген құрылғы қауіпсіздік 
талаптарына жауап береді.

Практикалық жұмыс 1.3 Машина бөлшектері мен тораптарын 
капиллярлық тексеру әдістері

Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: зертханалық жұмыстың мақсаты -
қондырғылар мен кран жабдықтарының бөлшектерін бақылауға арналған 
капиллярлық әдісті зерттеу және практикалық меңгеру.

Жұмыс барысында студенттер ұсынылған үлгіні ақаумен жояды және 
алынған нәтижелерді нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес құруды 
үйренеді.

Теориялық ақпарат
Қиратпайтын сынаудың капиллярлық әдісі (Т1.111-сурет) екі түрге 

бөлінеді: түсті және люминесцентті. Мұндағы негізгі көрсеткіш - ену қабілеті 
жоғары арнайы сұйықтық. Түсті әдісте жарқын скарлатин пенентраты 
қолданылады, ал люминесценттік әдіс үшін ультрафиолет сәулеленуінде 
жарқырау қасиеті бар сұйықтық қолданылады [53].

Сурет 1.111 - Металлдың беткі ақауларын капиллярлық (түсті) әдіспен іздеу
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Көзге бөлінбейтін тар жарықтарды іздеу үшін (10 мкм-ден аз) 
объектінің басқарылатын аумағы жабындардан тазартылады, ластанудан 
тазартылады, арнайы еріткішпен майсыздандырылады (1.111, а-сурет) және 
көп мөлшерде өтпейтін қабатпен жабылған (сурет 1.111, б). Біраз әсер 
еткеннен кейін (5-7 минуттан кейін, мүмкін болатын ақауларды сіңіргішпен 
сіңдіру үшін), артық енгішті мақта мата матамен мұқият тазартады (1.111, с-
сурет) және түсті әдіспен бұл жер басқа арнайы сұйықтықпен жабылады - ақ 
өңдеуші, ол бордың суспензиясы болып табылады. немесе сөндіргіш әк 
ұшқыш сұйықтық тасымалдағышта болуы мүмкін [53].

Ол кебу кезінде дамытушы ақ, өте кеуекті қабыққа айналады, ал 
ақаулықтың қуысында қалған енгіш капилляр эффектінің әсерінен 
дамытушыға көтеріле бастайды және саңылаулардың хаостық сипатына 
байланысты ені бойынша ақаудан алшақтайды. Нәтижесінде ақаудың 
үстіндегі ақ фондағы қызыл белгі адамның көзімен анықталатындай кең 
болады (1.111-сурет, г).

Люминесценттік әдіспен артық пенетрантты алып тастағаннан кейін, 
аймақ арнайы ультрафиолет фонарьмен жарықтандырылады және 
ақаулардың қуысында сақталған пенетрант жарқырай бастайды, бұл 
ақауларды операторға көрсетеді. Ультрафиолет шамы күндізгі жарықтың 
кері әсері болмаған кезде қажетті ақауларды байқауға мүмкіндік береді. 
Ультрафиолет шамымен жарықтандырылған кезде, ақаулық әдетте 
айтарлықтай байқалады.

Капиллярлық (түрлі-түсті) әдісті қолданып, моторлы кеменің винт 
білігіндегі жарықшақты анықтау мысалы 1.112 суретте көрсетілген.

1.112 сурет - Бөлшектегі жарықшақты капиллярлық әдіспен анықтауға 
мысал
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Капиллярлық әдісті ағып кетуді (жарықтар арқылы) анықтау үшін де 
қолдануға болады. Ол үшін объект қабырғасының бір беті өңдеушімен 
жабылған, ал екіншісі (қарама-қарсы) - ендіргішпен жабылған. Егер бұл 
аймақта ақаулық (ағып кету) болса, еніп кетуші біраз уақыттан кейін ол 
арқылы дамушыға еніп, қарама-қарсы бетте айқын із қалдырады [53].

Капиллярлық әдіс МЕМСТ 18442-80 «Өнімнің сапасы. Қысқаша 
басқару. Капиллярлық әдістер. Жалпы талаптар». Бұл стандарт 
сезімталдықтың 5 класын белгілейді (кесте 1.6).

1.6 кесте
Сезімтал класы беттерді дайындауға қойылатын 

талаптар
Анықталған 

ақауларды ашу, 
мкмКедір-бұдыр, артық 

кедір емес
жарықтық, кем 

емес
I Ra 2,5 2 000 1-ден кем
II Rz 20 1-ден және одан 

артық
III Rz 40 1 500 10-нан және одан 

артық
IV Rz 80 500 100-ден және одан 

артық
Технологиялық Өңделмеген Нормаланбайды

Құрылғылар, аспаптар және үлгілер
Ультрафиолет (ультрафиолет) шам (сурет 1.113).
Тазартқыш, тазартқыш және құрастырушы.

Сурет 1.113 - Ультрафиолет шам

Жұмыс киімі
Жұмыс орнын бақылауға дайындау ұшпа суспензиялардың қоршаған 

ауаға шамадан тыс таралуын болдырмайтын экрандарды орнатудан, артық 
енетін және дамытушы қабатын кетіру үшін тазартқыш материалды 
дайындаудан, сондай-ақ бақылау бетіне заттарды жағу сатысына қажетті 
беріктік пен жарықтықтың жарық көзін қосудан тұрады. Ультрафиолет 
шамын әзірлеуші кептіргеннен кейін ғана беттерді тексеру кезінде жағу 
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керек [53].
Жұмыс орнын дайындау аяқталғаннан кейін студент үлгіні алады -

жарықшақ түрінде ақауы бар бөлік немесе құрастыру блогы.
Тестілеуден бұрын үлгіні бар ластанудан мұқият тазарту керек - оны 

сүртіңіз, сынақ алаңын металл щеткамен тазалаңыз, дәнекерлеу қожының 
қабатынан тазартыңыз, қырғышпен өңдеңіз және т.б.

Үлгіні дайындағаннан кейін тазартқышты әуе шарынан басқарылатын 
бетке жағу керек. Тазартқыштың әрекеті аяқталғаннан кейін, беті қайтадан 
құрғатып сүртіледі және оған ендіргіш қолданылады. Пенетрантты 
сіңіргеннен кейін, әзірлеуші сол бетке қолданылады (шамамен 5 минуттан 
кейін). Бұл кешеннің әрекеті ультрафиолет шамының көмегімен 
басқарылады. Кешеннің жұмысын көрнекі түрде анықтау үшін жұмыс 
істейтін жарықты өшіріп, басқару бетін ультрафиолет шамымен 
сәулелендіріңіз.

Сынақтың қараңғы бетіндегі шамның жарығында бетіне ұзартылған 
сынған немесе түзу сызықтар түрінде шыққан ақаулар пайда болады. Әдетте, 
негізгі металдағы жарықтар осы әдіспен анықталады.

Ақауды жөндегеннен кейін оның формасы, орналасуы, мөлшері мен 
бағыты есепте көрсетіледі.

Нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігін арттыру үшін бақылау әр 
бақылау үлгісі үшін кемінде үш рет жүзеге асырылады. Бақылауға арналған 
үлгілердің саны кемінде екі.

Есеп беру талаптары
Бақылау нәтижелерін өңдеу капиллярлық әдіспен анықталған 

ақауларды, олардың пішіні мен орналасуын рұқсат етілген нормалармен 
салыстырудан тұрады.

Бақылау нәтижелері есеп түрінде ресімделеді, оның нысаны 
капиллярлық бақылауға арналған нормативтік құжаттарда белгіленеді. Есеп 
ақаулы элементті пайдалану мүмкіндігі туралы техникалық негізделген 
пікірді ұсынып, ақауларды түзету үшін схема түрінде түзету әдістерін 
сипаттауы керек.

Ағындық диаграммада масштабқа түсірілген тексерілетін бөліктің 
эскизі, ақаудың суреті және түзетудің нақты әдістерін көрсететін 
иллюстрациялармен ақауды түзетудің технологиялық реттілігі болуы керек.

Бақылау сұрақтары
1. Капиллярлық бақылау әдісі дегеніміз не?
2. Пенетрант дегеніміз не?
3. Капиллярлық тексеру қалай жүзеге асырылады?
4. Қандай ақауларды капиллярлық әдіспен басқаруға болады?
5. Капиллярлық бақылау әдісі қандай нормативтік құжаттармен 

реттеледі?
6. Тік беттерде жұмыс істеудің типтік ерекшеліктері қандай?
7. Түстер мен люминесцентті бақылау әдістерінің айырмашылығы 
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неде?
8. Әдістің қолданыстағы басқа әдістерге қарағанда қандай 

артықшылықтары бар?
9. Әдістің техникалық шектеулерін тізімдеңіз.

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Неліктен конустық уатқыштың конструкциясында массивтік маховик 
жоқ?

2. Ұсататын және ұнтақтайтын жабдықты таңдауға әсер ететін негізгі 
факторлар қандай?

3. Роликті ұнтақтағыштардың қолдану саласы, артықшылықтары мен 
кемшіліктері.

4. Жаппай материалдарды скринингтік процестің мақсаты мен мәні 
неде?

5. Дірілдейтін экрандардағы экрандардың өзін-өзі тазарту шартын 
тұжырымдау.

6. Саптық сепараторда сусымалы материалдарды бөлу процесін 
күшейтудің қандай жолдары бар?

7. Гидравликалық классификацияның мақсаты мен мәні.
8. Тұндыру цистерналарының жұмыс істеу тұрғысынан негізгі 

айырмашылықтары.
9. Шөгу процесінің сипаттамалары, қолдану аясы
10. Гидроциклондар аумағы.
11. Цилиндрлік-конустық гидроциклондардың құрылғысы, жұмыс 

принципі.
12. Центрифугалар қандай көрсеткіштер бойынша жіктеледі?
13. Маятникті центрифугаларда корпус серіппелі бағандарға қандай 

мақсатта орнатылған?
14. Центрифуга партиясының энергияны көп қажет ететін циклі 

қандай?
15. Сепараторлардағы шламды шығару әдістерін атаңыз.
16. Өндірістік шаң жинағыштардың жіктелуі
17. Гравитациялық және инерциялық шаң жинағыштар: қолдану аясы, 

жұмыс принципі, құрылымдық ерекшеліктері, артықшылықтары мен 
кемшіліктері.

18. Құрғақ механикалық ортадан тепкіш шаң жинағыштар: қолдану 
аясы, жұмыс принципі, құрылымдық ерекшеліктері, артықшылықтары мен 
кемшіліктері.

19. Бөлшектердің гравитациялық және центрифугалық тұндыру 
механизмдері.

20. Бөлшектердің инерциялық шөгуінің және шиеленісуінің 
механизмдері.
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21. Қуыс және оралған газ скрубберлерінің қолданылу саласы, 
артықшылықтары мен кемшіліктері, жұмыс істеу принципі және дизайн 
ерекшеліктері

22. Рекуперативті жылуалмастырғыштардың жіктелуі
23. Салқындатқыш сұйықтықтардың негізгі түрлері
24. Суармалы жылу алмастырғыштардың құрылымы, жұмыс істеу 

принципі, қолдану саласы, артықшылықтары мен кемшіліктері
25. Қабық пен құбырлы жылу алмастырғыштардың негізгі 

конструкциялары, жұмыс істеу принципі, қолданылу саласы, 
артықшылықтары мен кемшіліктері.

26. Пластиналық жылу алмастырғыштардың құрылымдары, жұмыс 
істеу принципі, қолдану саласы, артықшылықтары мен кемшіліктері.

27. Пластиналы жылуалмастырғыштардың құрылымдары, жұмыс істеу 
принципі, қолдану саласы, артықшылықтары мен кемшіліктері.

28. Спиральды жылуалмастырғыштардың құрылымы, жұмыс принципі, 
қолдану саласы, артықшылықтары мен кемшіліктері.

29. Көрнекі-оптикалық әдістің басқа бұзбайтын әдістермен 
салыстырғанда артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

30. Қуыс құрылғылардың ішкі беттерін қандай оптикалық құралдар 
тексереді?

31. Талшықты-оптикалық эндоскоптың линзалар эндоскопына 
қарағанда қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

32. Көрнекі өлшеу бақылауын жүргізу тәртібі қандай?
33. Конструкциялық металл мен дәнекерленген жіктерді көзбен 

шолудың мақсаты неде?
34. Дәнекерленген тігістерді басқару үшін қандай құралдар 

қолданылады?
35. Қиратпайтын сынаудың радиациялық әдістері қандай физикалық 

құбылысқа негізделген?
36. Иондаушы сәулеленудің қандай негізгі сипаттамаларын білесіз?
          37. Өткізгіш сәулелену көздерінің негізгі үш түрін атаңыз.
38. Рентген түтігінің қандай негізгі элементтерін білесіз?
39. Гамма-дефектоскоптар үшін иондаушы сәулеленудің көзі қандай?
40. Гамма-сәулелену көзінің ампуласы қалай орналасқан?
41. Радиациялық бақылаудың қандай әдістерін білесіз?
42. Рентгенографиялық анықтау әдісінің басқалардан артықшылығы 

неде?
43. Радиацияның адам ағзасына зиянды әсерінің екі түрін атаңыз?
44. Сіңірілген сәулеленудің мөлшерін адам ағзасы қорытындылай ма?
45. Акустикалық бақылау әдістерінің негізгі қасиеттері қандай?
46. Акустикалық бақылау әдістері қандай мақсаттарда қолданылады?
47. Акустикалық бақылау әдістерінің физикалық негізі қандай?
48. Ультрадыбыстық толқындардың таралу заңдылықтары қандай?
49. Пьезоэлектрлік түрлендіргіштерді дайындау үшін қандай 

материалдар қолданылады?
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50. Ультрадыбыстық эмиссия және қабылдау қалай жүреді?
51. Іздеу басы қалай орналастырылған?
52. Ультрадыбыстық ақауларды анықтаудың үш негізгі әдісі қандай?
53. Магниттік диагностикалық әдістер қандай объектілер үшін 

қолданылады?
54. Магниттік басқару әдістерімен қандай ақауларды анықтауға 

болады?
55. Магниттік басқару әдістерін қолдану қандай құбылысқа негіздген?
56. Магниттік бөлшектер әдісінің мәні неде?
57. Магнитографиялық әдістің физикалық негіздері қандай?
58. Капиллярлық әдістердің көмегімен қандай ақауларды анықтауға 

болады?
59. Капиллярлық кемшіліктерді анықтау қандай құбылысқа 

негізделген?
60. Капиллярлық бақылаудың негізгі үш әдісін атаңыз.
61. Капиллярлық бақылау үшін әзірлеуші қалай таңдалады?
62. Капиллярлық диагностика кезінде ақау қуысын толтыру процесін 

күшейту үшін қандай әдістер қолданылады?
63. Сыртта жұмыс жасайтын ыдыстардың диагностикаланған 

дәнекерлеу пайызы қанша?
64. Сызықты аппаратты диагностикалау процедурасы қандай?
65. Жерге көмілген ыдыстардың сыртқы бетінің жағдайы қалай 

тексеріледі?
Ұсынылатын оқу тізімі
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Қысқаша тұжырымдар
Бұл модуль жұмысшылардың, жеке қорғаныс құралдарының 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрттен 
қорғау ережелері мен ережелерін қамтыды; электр тоғының соғуы, 
өндірістік жарақат және улану кезіндегі алғашқы дәрігерге дейінгі көмек; 
қоршаған ортаны қорғау және экология; байланыстырғыш материалдар 
мен сусымалы материалдарды химиялық өндіруге арналған машиналар 
мен жабдықтардың пайдалану ережелері; жабдықты жөндеуді 
ұйымдастыру және жөндеу.

Тұтқыр материалдарды және сусымалы материалдарды химиялық 
өндіруге арналған қондырғының толық сипаттамасы және оларға 
қойылатын талаптар мен олардың жіктелуі келтірілген.

Осы модульді игеру және практикалық дағдыларды, практикалық 
жұмыстарды және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарды оқыту үшін 
қосымша көздер келтірілген. 
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2 БӨЛІМ ЖАБДЫҚТАРДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛУ

Кіріспе
Бұл КM12 модулі жөндеуден өткен жабдықты қабылдау алдында тиісті 

сынақтардан кейін қабылдауға арналған білім, білік және дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде студенттер: техникалық 
сипаттамаларын, құрылымдық ерекшеліктерін, мақсатын, жұмыс істеу 
принциптерін және қолданылатын жабдықты пайдалану ережелерін игереді.

Модульді оқып-үйрену кезінде студенттер іске қосу, жөнделген 
жабдықты қабылдау алдында тиісті сынақтардан кейін қабылдау дағдыларын 
игереді.

2.1 Тақырып Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру

Химиялық зауыттарда жабдықты орнату жаңа объектілерді салу 
кезінде, сондай-ақ бұрынғыларын қайта құру және жөндеу кезінде жүзеге 
асырылады.

Монтаждау жұмыстарына мыналар жатады: жабдықты, металл 
құрылымдарды, құбыржолдарды, бақылау-өлшеу аспаптарын (приборлар), 
энергетикалық жабдықтарды, материалдарды өңдеу жабдықтарын 
монтаждау.

2.1.1 Дайындық жұмыстары

Жабдықты монтаждау алдында монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру 
қажет. Оған мыналар кіреді: монтаждау жұмыстарын жобалау; орнату 
алаңын ұйымдастыру; жабдықты жеткізу; монтаждау жұмыстарын 
ұйымдастыру әдісін таңдау; орнату әдісін таңдау.

КМ11
• Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ12
• Іске қосу күйге келтіру жұмыстарын өткізу, жабдықты іске қосу, іске

қосу

КМ13
• Жабдықтарды тексеруге, тексеруге және жөндеуге арналған кесте (кесте)

дайындау

КМ14
• Жабдықтарды жөндеу және жаңарту есебін ұйымдастыру

• «ТЕХНИК-МЕХАНИК» БІЛІКТІЛІГІ
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Монтаждау жұмыстарын жобалау. Монтаждау жұмыстарына 
арналған техникалық құжаттама құрылыс нормалары мен ережелеріне (SNiP) 
сәйкес жасалған. Техникалық құжаттамаға құрылыс ұйымының жобасы және 
жұмыс өндірісінің жобасы кіреді.

Құрылысты ұйымдастыру жобасына мыналар кіреді (ҚР СН 1.03-00-
2011):

1) құрылыс кестесі;
2) тұрақты және уақытша құрылыстар, жабдықты тасымалдауға 

арналған жолдар, қойма алаңдары, қозғалмалы крандарға арналған жолдар 
орналасқан объектінің бас жоспары;

3) крандар мен көлік құралдарына қажеттіліктер туралы есеп;
4) жұмысшылардың санаттары мен мамандықтарын ескере отырып, 

кадрларға қажеттіліктің кестесі.
Жұмыс өндірісінің жобасы мыналарды қамтиды: қондырғылардың 

тізімі; түсіндірме жазба; графикалық бөлік (құрастырудың бас жоспары, 
құрастыру схемалары); монтаждау жұмыстарының кестелері; технологиялық 
карталар.

Жабдықтардың тізіміне көтеру-тасымалдау жабдықтары, монтаждау 
жұмыстарына қажетті қондырғылар мен арматуралар кіреді; жұмысшыларға 
арналған жеке қорғаныс құралдары; бақылау құралдары (теодолиттер, 
деңгейлер және т.б.); шпалдар, ормандар, едендер.

Түсіндірме жазбада орнатылатын жабдық туралы ақпарат беріледі; 
орнату әдісі мен құралдарын таңдауды негіздеу; дәнекерлеу өндірісіне 
түсініктеме беру; монтаждау жұмыстарын энергиямен, сумен, дәнекерлеу 
газдарымен қамтамасыз ету.

Монтаждаудың бас жоспары алаңдағы қоймалардың, құрастыру 
алдындағы алаңдардың, электр желілерінің, қоршау шұңқырлары мен 
траншеяларының орналасуын және ауыр техниканың орналасуын көрсетеді.

Орнату схемалары, әдетте, салмағы 10 тоннадан асатын жабдыққа, 
күрделі жұмыстарға және жаңа әдістермен орындалатын жұмыстарға 
арналған. Схемалар келесі жұмыс түрлеріне әкеледі: қондырғы аумағында 
жабдықты түсіру нүктесінен көтеру үшін бастапқы күйге ауыстыру; 
жабдықты ауқымды түрде құрастыру; жабдықты жобалық қалыпта орнату; 
монтаждау құрылғыларын сынау, орнату, жылжыту, бөлшектеу.

Орнату сызбалары жабдықты иіру және қопсыту әдістерін 
қарастырады; қажетті түрлер, кесінділер мен кесінділер; көтергіш жабдықты 
ғимараттар мен іргетастарға «байлау» жасау.

Орнату жұмыстарының кестелері желілік немесе сызықтық бойынша 
орындалады.

Блоктар бойынша қондыруға берілген жабдықты құрастыру және 
монтаждау үшін технологиялық карталар жасалады. Карточкаларға: сапаны 
бақылаудың жедел шаралары; еңбек шығындарын және материалдарға, 
механизмдерге, жабдықтарға, қорғаныс құралдарына деген қажеттілікті 
көрсете отырып жұмыс технологиясы [40].
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Орнату алаңын ұйымдастыру
Орнату алаңын ұйымдастырған кезде қауіпсіздік мәселелеріне ерекше 

назар аударылады - қауіпті аймақтарды қоршау, орнату алаңын 
жарықтандыру, өрт техникасы мен алғашқы медициналық көмек жиынтығы.

Орнату жұмыстары басталғанға дейін нөлдік цикл бойынша жұмыстар 
аяқталуы керек: кірме жолдар мен кіреберіс жолдарды дайындау, іргетастар 
дайындау, монтаждау алаңдарын темірбетон плиталармен жабу, алаңдарды 
сумен, электрмен және канализациямен қамтамасыз ету.

Сайтты ұйымдастыруға мыналар кіреді:
1) өндірістік, тұрмыстық және қойма;
2) жабдықтар мен құрылымдарды ауқымды жинауға арналған алаңдар;
3) кірме жолдар;
4) сығылған ауаны, ыстық және инертті газдарды, электр қуатын, суды 

уақытша бөлу;
5) дәнекерленген қосылыстарды дәнекерлеуге, кесуге және термиялық 

өңдеуге арналған посттар.
Сақтау әдісі бойынша жабдықтар 4 топқа бөлінеді:
1) ашық жерлерде сақталатын, яғни атмосфералық жауын-шашыннан 

қорғанысты қажет етпейтін жабдық;
2) сарайлардың астында сақталатын, яғни жауын-шашыннан қорғауды 

қажет ететін, бірақ температураның ауытқуынан қорғауды қажет етпейтін 
жабдық;

3) жылытылмайтын жабық қоймаларда сақталатын жабдық (ұсақ 
бөлшектер, бекіткіштер, арматура);

4) жылытылатын жабық қоймаларда сақталатын жабдық (электродтар, 
приборлар, домалақ мойынтіректер және т.б.).

Электрмен жабдықтау сыртқы қуат көздерінен немесе салынып жатқан 
кәсіпорынның тұрақты энергетикалық қондырғыларынан жүзеге асырылуы 
керек. Дамымаған аудандарда уақытша электр станциялары, электр 
пойыздары, электр станциясының вагондары (ЖЭС) және жылжымалы 
электр станциясының фуралары (PES) қамтамасыз етілген [40].

Жабдықты жеткізу. Жабдықтарды инженерлік зауыттардан құрылыс 
алаңына тасымалдау жеке бөліктер түрінде үйінді түрінде, блоктар түрінде 
және толық құрастырылған түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

Үймелі немесе блокты түрде тасымалдау теміржол көлігімен жүзеге 
асырылады. Ең үлкен қиындық - жинақталған жабдықты, әсіресе ірі 
жабдықты тасымалдау.

Оның өлшемдері бойынша (ұзындығы, ені, биіктігі) жабдық жалпы 
және габаритті болып бөлінеді. Өлшемдері жылжымалы құрамның 
өлшемдерінен шықпайтын осындай жабдықты білдіреді. Көлемі үлкен 

Жинау алаңы - бұл жолдар мен коммуникациялары бар өндірістік және 
тұрмыстық ғимараттар кешені.
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жабдықты теміржол көлігімен ешқандай шектеусіз тасымалдауға болады. 
Көлемді жабдық келесі санаттарға бөлінеді:

1) белгілі бір шарттар мен шараларды ескере отырып, теміржол 
көлігімен тасымалдауға болатын жабдық;

2) автомобиль немесе су жолдары арқылы тасымалдауға болатын 
жабдық;

3) көліктің кез-келген түрімен тасымалдауға болмайтын жабдық (бөлек 
блоктар, тораптар мен бөлшектер түрінде жеткізіледі).

Егер жабдық диаметрі бойынша үлкен болса, бірақ жылжымалы 
құрамның өлшемдерінен асып кетсе, ол теміржол көлігімен максималды 
рұқсат етілген бөліктермен тасымалданады. Бұл ретте, өндірушінің 
зауытында жабдықтың барлық бөліктері таңбаланған басқару жиынтығына 
ұшырауы керек.

Жабдықты тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдары 
жабдықтың жалпы өлшемдері мен салмағына, орнату орнына дейінгі 
қашықтыққа, теміржол және су жолдарының болуына байланысты 
таңдалады.

Құрылғылар теміржолмен ашық жылжымалы құрамда тасымалданады. 
Құрылғыларды жүктеу кезінде платформа біркелкі жүктеледі, бұл 
құрылғының масса центрінің платформа көлденең осінен платформа 
табанының ұзындығының 1/8 артық ауысуына жол бермейді.

Автомобиль көлігі жабдықтың өлшемдері теміржол көлігімен 
тасымалдауға рұқсат етілгеннен үлкен болған кезде қолданылады. Көлемі 
үлкен көліктер жартылай тіркемелерде, ауыр салмақты тіркемелерде, арнайы 
машиналарда тасымалданады. Құрылғылар салбырап немесе сүйеніп 
тасымалданады.

Кейбір жағдайларда (жабдықты қысқа қашықтыққа жылжыту үшін) 
құбырлардан немесе илектелген болаттан жасалған болат қаңылтыр мен 
шана қолданылады. Сондай-ақ, ауыр техниканы оның тіреуіш бетінің астына 
орналастырылған роликтерге тасымалдау тәжірибесі бар.

Цилиндрлік аппаратты домалату арқылы жылжытуға болады. Ол үшін 
кабельдің бір ұшы аппараттың айналасында қоршалады, екінші ұшын 
қозғалыс бағытына тартқанда кабель жоғарғы генератрикадан шығады.

Жабдықтар өндіріс зауыты да, салынып жатқан нысан да өзендер мен 
басқа су жолдарының жағасында орналасқан кезде сумен тасымалданады. 
Диаметрі 8 м-ден аспайтын, ұзындығы 55 м-ге дейінгі құрылғыларды жүк 
кемелерінде, баржаларда, ал диаметрі 10 м-ге дейін, ұзындығы 100 м-ге дейін 
- суда жүзу арқылы тасиды. Тіркеу кезінде аппараттың айналуына жол 
бермеу үшін оған төменнен киль немесе қарсы салмақ бекітіледі.

Бөлшектелген үлкен көлемді жабдықта блоктардың минималды саны 
болуы керек. Блоктар таңбалануы керек. Таңбалау белгілері мен құрастыру 
қаупі блоктардың түйісетін бөліктерінде штамптау, гравюра немесе бояумен 
жасалады. Брендтік немесе гравюралық тәуекелдер жарқын бояумен 
ерекшеленеді.
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Жүкті тиеу-түсіру жұмыстары үшін, жабдықты жобалық қалыпта 
көтеру және орнату үшін жабдықта немесе оның жеке блоктарында итарқа 
құрылғылары (ұстау құрылғылары) қарастырылуы керек. Арнайы 
құрылғылардың орнына итарқа жабдық элементтеріне - технологиялық 
арматура мен мойынға, корпустағы жиектерге және т.с.с жүргізілуі мүмкін. 
Мұндай итарқа нүктелері жабдықта жарқын бояумен белгіленеді.

Берілген жабдық сақталуы керек. Атмосфералық жағдайда коррозияға 
ұшырауы мүмкін барлық өңделген және боялмаған беттер консервант 
майлағышымен жабылған. Сақтау әдісі жабдықты немесе оның блоктарын 
бөлшектемей, қайта консервациялауды қамтамасыз етуі керек.

Жебелер айналу бағытын көрсету үшін айналмалы тораптары бар 
жабдықта беріледі. Көрсеткілерді қызыл түске өшпес бояумен бояу керек. 
Жабдықпен жинақталмаған жеткізілетін айналмалы бөлшектерге арналған 
күзет зауытта тексеріліп, белгіленіп, бекіткіштермен қамтамасыз етілуі керек.

Жеткізу аясына кіретін барлық құбырлар тексеріліп, таңбалануы және 
фланецтермен, тығыздағыштармен және бекіткіштермен толық қамтамасыз 
етілуі керек [40].

Жоғарыда көрсетілгендей, жұмыс өндірісіне арналған жобаның 
түсіндірме жазбасында монтаждау әдісі мен құралдарын таңдау негізделген

Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру әдістері. Монтаждау 
жұмыстарын ұйымдастыру әдістері өндірістік зауыттардың 
мүмкіндіктерімен, көлік маршруттарының жай-күйімен, көтергіш 
механизмдер паркімен және орнату технологиясының деңгейімен 
анықталады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастырудың төрт негізгі әдісі 
бар: ағынды біріктірілген, түйіндік, толық блокты және айналмалы.

Ағынды біріктірілген әдіс жұмыс үздіксіздігіне, жұмысшылар мен 
құрылыс машиналарының тұрақты жүктемесіне негізделген. Әдіс 
құрылысшылар, монтажшылар және жабдық жеткізушілер арасындағы 
жұмысты нақты үйлестіруге негізделген.

Түйіндік әдіс объектіні өзара байланысты қондырғыларға бөлуді 
қарастырады, оның техникалық дайындығы механизмдерді автономды іске 
қосуға және сынауға мүмкіндік береді.

Толық блоктық әдіс жабдықтаушы кәсіпорындарда жабдықтарды, 
құбырлар мен құрылымдарды блоктарға біріктіру арқылы құрылыс алаңынан 
өнеркәсіптік өндіріс жағдайына жұмыстарды максималды түрде ауыстыра 
отырып орнатуды ұйымдастыруға негізделген.

Айналмалы әдіс базалық монтаждау ұйымынан едәуір қашықтықта 
шашыраңқы объектілерді салу үшін қолданылады, егер олар құрылысқа 
толық дайын болса және 100% аяқталған болса.

Орнату әдістері. Монтаждау жұмыстары үш жолмен жүзеге 
асырылады: өндірістік, ірі блоктар және алаңда.

Өнеркәсіптік әдіс (қондырғының ең озық әдісі) монтаждау 
жұмыстарының ұзақтығын күрт қысқартуы мүмкін. Оның мәні жабдықтың 
жобалық қалыпта пайдалануға дайын күйінде орнатылғандығында 
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(жабдықты толық құрастыру, оны сынау, жылу оқшаулауын қолдану, төсеу, 
клапандарды орнату).

Үлкен блоктарға орнату. Блоктарды құрастырудың кезектілігі мен 
мерзімдері оларды тікелей іргетасқа қосу технологиясына бағынуы керек. Әр 
блоктың массасы қолданыстағы механизмдер мен құрылғылардың жүк 
көтеру қабілетінде болуы керек.

Ең қарабайыр, өнімсіз әдіс - қондырғыларды монтаждау, онда 
жабдықтар, металл құрылымдар мен құбырлар бөлек бөлшектер мен 
тораптардан оларды монтаждау орындарында жиналады [40].

2.1.2 Негізгі орнату жұмыстары

Орнату кезінде жиі орындалатын жұмыстарға блоктарды жинау, 
жабдықтар мен материалдарды тасымалдау, мачталарды орнату, көтеру 
аппараттары жатады.

Арқанды кесу үшін әр түрлі машиналар қолданылады. Барлық 
құрылымдарға ортақ - арқанның міндетті қысылуы және пышақ үшін 
бағыттаушылардың болуы. Пышақтағы күш балғамен, рычагпен, 
пневматикалық немесе гидравликалық цилиндрмен соққылар арқылы берілуі 
мүмкін. Кесу құрылғысында кабельді бекіту призмаларда, втулкаларда және 
ойықта жүзеге асырылады. Арқан кесілген жердің екі жағына күйдірілген 
болат сыммен байланған. Таңудың ұзындығы арқанның 1,5 ... 2 диаметріне 
тең болуы керек. Таңғыш осьтері арасындағы қашықтық арқанның 3 ... 4 
диаметріне тең алынады.

Гильотинді қайшылар кіші диаметрлі арқандарды кесу үшін 
қолданылады (15мм-ге дейін). Ірі диаметрлі арқандарды кесу газ кескішпен 
немесе жылдамдығы жоғары болат немесе абразивті дискілері бар арнайы 
машиналарда жүзеге асырылады. Арқандарды кесу қондырмалы дәнекерлеу 
машинасында да жүзеге асырылады, мұнда жылжымалы терминалдар 
арасында орнатылған арқан бөлігі қыздырылады, содан кейін еркін үзіледі. 
Қыздырылған арқанның бұзылуымен бір уақытта сымдардың ұштарын 
дәнекерлеу жүзеге асырылады, нәтижесінде арқанның ұшы босап қалмайды 
және арқанның ұшына жең қоюдың қажеті жоқ.

Жеңіл және әмбебап иірілген жіптер өндірісінде өрілген жерде 
орнатылған болат пен алюминий жеңдерін қысу гидро қондырғыда оларды 
сызба арқылы ажыратылатын штамптармен итеру арқылы жүзеге 
асырылады. Сызбадағы гильзаның сыртқы бетінің деформациясы, сондай-ақ 
соққымен бойлық шөгуі жеңдер материалының арқандар мен жіптер 
арасында сенімді ағыны және жоғары адгезия беті жасайды, бұл арқанды 
қысқыш жеңде бекітудің беріктігін анықтайды.

Жұмсақ болаттан немесе алюминий қорытпасынан жасалған қысқыш 
жеңдермен бекітілген ұштық ілмектері бар тарту элементін дайындаудың 
технологиялық процесі келесі әрекеттерді қамтиды:

1) арқан бөлігі;
2) бармаққа ілмек жасау;
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3) қабаттасып тұрған арқан бұтақтарын жұмсақ жіңішке сыммен өру;
4) арқанның бұтақтарына цилиндрлік құбырдың бөлігін (жең) қою;
5) жеңді сүйреу кезінде қысу;
6) тарту элементін ілмектермен сынау.
Арқандарды сынау үшін арқанға жүктеме пневматикалық немесе 

гидравликалық цилиндрмен жасалатын әртүрлі құрылғылар қолданылады. Ең 
қарапайым құрылғының сызбасы 2.1-суретте көрсетілген. Неғұрлым күрделі 
дизайн барлық көтеру механизмдері мен құрылғыларын (строптар, 
қауіпсіздік белдіктері, көтергіштер, домкраттар) сынауға арналған стендке 
ие.

1 - түйреуіш; 2 - арқан; 3 - жақтау; 4 - пневматикалық цилиндр

Сурет 2.1 - Арқандарды сынауға арналған тіреу

Негізгі тіреу механизмдері - лебедка, шкив блогы және динамометр. 
Шкив блоктарын босату келесідей орындалады. Шкив блоктары тақтайшаға 
блоктардың осьтері арасындағы арақашықтық шамамен 1,2 м-ге 
бекітіледі.Блоктарда диаметрі 6 мм көмекші арқан қолмен сақталады. 
Көмекші арқанның бір ұшы лебедкаға, ал екіншісі негізгі арқанға жалғанады. 
Лебедканың көмегімен негізгі арқан шынжырлы көтергішке түсіріледі, содан 
кейін көмекші арқан ажыратылады, негізгі арқанның өлі ұшы шкив 
блоктарының біріне бекітіледі, трактор (лебедка) көмегімен шынжырлы 
көтергіш блоктардың біріне қажетті ұзындыққа созылады.

Абразивті дөңгелектермен кесу монтаждау кезінде ыңғайлы, өйткені 
бұл әдіс өнімділігі жоғары, алынған беттердің сапасы жақсы, кез-келген 
болат маркаларын және бұйымдардың кез-келген геометриясын кесуге 
қолданылады. Кесу қозғалмайтын абразивті кескіш машинада жүзеге 
асырылады. Құбырлар негізінен кесіледі. Арматураланған абразивті 
дөңгелектер - бұл бакелиттік байланысқа негізделген, шыны тормен және 
абразивті бөлшектермен (кремний карбиді, электрокорунд) нығайтылған 
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полимерлі композиция. Дөңгелектердің өлшемдері 500×5×32, 400×4×32, 
300×З×32, 230×3×22, 180×3×22. Сандар сәйкесінше сыртқы диаметрін, 
қалыңдығын және тесік диаметрін (мм-мен) көрсетеді.

Жүктердің салмағын анықтауға арналған құрылғы поршеньді және 
штангалы гидравликалық цилиндр болып табылады. Төменгі бөлігінде 
гидравликалық цилиндрде екі көтергіш құлақ бар. Жоғарғы бөлігінде 
манометр орнатылған, ал штанга көтергіш механизмнің ілмегіндегі 
құрылғыны тоқтата тұруға қызмет ететін сырғаға қосылады. Жүктеме 
мөлшері манометр көрсеткіштерімен анықталады. Қысым өлшегішті алдын-
ала калибрлеу оның көрсеткіштерін жүктің салмағы арқылы тікелей 
көрсетуге мүмкіндік береді.

Дәнекерлеу алдында жабдықтың элементтерін қосу үшін әр түрлі 
құрастыру құрылғылары қолданылады: қапсырмалар, қапсырмалар, 
қапсырмалар, байланыстырғыштар, аралық тіректер. Тірек қабықтарды 
туралау бағыттауыш жолақтарды қолдану арқылы жүзеге асырылады (2.2-
сурет), оның қиықтары раковиналардың ұштарының коаксиалды байланысын 
қамтамасыз етеді.

а - бағыттаушы штангалар; б - дәнекерленген қысқыш; в - болтты 
муфта

Сурет 2.2 - Буындарды бекітуге арналған арматура

Дәнекерленген бұрандалы қысқыш дәнекерленген шеттерін туралауға 
мүмкіндік береді. Қысқыш құрылғы дәнекерленетін қабықшалар арасындағы 
саңылауларды реттеуге қызмет етеді. Колонналық жабдықтың блоктарын 
біріктіру үшін төменгі блокқа дәнекерленген бұрыштан ұстаушылар 
қолданылады. Мұндай ұстаушының нұсқаларының бірі 2.2, а суретте 
көрсетілген. Блокты орнатқаннан кейін ұстаушылар кесіліп, кесу нүктесі 
тазартылады. Блоктардың шеттері арасындағы алшақтық арнайы 
саңылауларды орнатумен қамтамасыз етіледі.

2.3-суретте екі бағыттаушы 1 мен 2-ден, байланыстырушы жолақтан 3 
және екі сынадан тұратын алынбалы сақтандырғыш көрсетілген, 
бағыттаушылар сөрелердің бірі кесуге байланысты бүгілген I-сәулелік 
бөлімдерден жасалған. Байланыстырушы жолақ 3 бағыттаушыға 1 
дәнекерленген және оның ойығы және сыналарға арналған екі саңылауы бар. 
2-нұсқаулықта бір сөреде байланыстырушы жолақтың еркін өтуі үшін 
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слоттар бар. Блоктардың шеттері арасындағы саңылау байланыстыратын 
жолақтың қалыңдығына байланысты автоматты түрде орнатылады (5… 6 
мм). Блоктарды жинағаннан кейін сыналар нокаутқа ұшырайды, бағыттаушы 
2 алынып тасталады және бағыттаушы 1 байланыстырушы жолаққа соғу 
арқылы аппаратқа уақытша соғылады. Алынбалы ұстағышты қайта 
пайдалануға болады және кесілген жерді тазалау қажеттілігін жоққа 
шығарады.

Блоктарды орнату кезінде шеттердің сәйкес келуінен басқа, саптамалар 
орналасқан ұшақтардың сәйкес келуін сақтау қажет. Ол үшін орнатылған 
блокты айналдыру үшін 2.3, b суретте көрсетілген қауіпсіздік құрылғысы 
қолданылады. Тікұшақпен көтерілген элементтерді қондыру үш кабель 
арқылы жүзеге асырылады, олар жерге орнатылған лебедкалармен керіледі.

1,2 - бағыттаушылар; 3 - бар; 4 - сына

2.3 сурет - Дәнекерленген ұстағыш (а, б) және алынбалы ұстағыш

Монтаждау дайындамаларын дайындау процесінде металл 
конструкцияларын дәнекерлеу кезінде ең ауыр жұмыс металл құрылымын 
бұру болып табылады. Бұл жұмысты қамтамасыз ету үшін рамадан, төрт 
тіреуіштен, екі шынжырдан және алты жұлдызшадан тұратын тізбекті стенд-
ротатор қолданылады (2.4-сурет). Әрбір аяқтың жоғарғы жағында екі, ал 
төменгі жағында бір жетекші жұлдызшасы бар. Жетектің жұлдызшалары 
жалпы білікпен жалғанады және электр қозғалтқышынан айналады. Мұндай 
стенд тор тәрізді металл конструкцияларын жасау кезінде еңбек жағдайларын 
жеңілдетеді және еңбек өнімділігін арттырады. Цилиндрлік құрылғыларды 
бұру үшін роликті тіректері бар ротор қолданылады. Тегіс жақтауларды бұру 
кезінде ротор екі рамка түрінде қолданылады, оның орталық бөлігіне жақтау 
бекітіледі.

Диаметрі үлкен және биіктігі төмен құрылғылардың ішкі тігістерін 
дәнекерлеу кезінде ағаштан жасалған көп деңгейлі ормандар немесе металл 
карусель бесігі қолданылады (2.5-сурет).
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Аппаратта диаметрі шамамен 100 мм болатын құбыр коаксиалды түрде 
орнатылады, төменгі бөлігінде итергіш подшипникке, ал жоғарғы бөлігіне -
уақытша фланецке тіреледі. Аппараттардың биіктігі мен периметрі бойынша 
бесіктің орнын түйреуіштің көмегімен бекіту үшін биіктік бойымен осьтік 
түтікке бірнеше тесіктер жасалады. Бұл түйреуіштер дәнекерлеушіні бір 
уақытта көтеруге және төмендетуге қызмет етеді. Аппараттың жоғарғы 
қосылымы арқылы жұмыс платформасы көтеріліп, түсіріледі.

Орнату жағдайында буындарды термиялық өңдеу үшін мыс 
индукторлары индукциялық қыздырумен немесе контактілі қыздырумен 
никромды таспалы болаттан жасалған серпентиндік белбеулермен 
қолданылады.

1 - металл құрылымы;
2 - салбырап тұрған тізбек;
3 - тірек; 4 - жетек тісті доңғалақ;
5 - тірек тісті доңғалақ

Сурет 2.4 - Стенд-ротатор 1 - итергіш 
подшипник

1- мойынтірек; 2 - осьтік түтік; 
3– жұмыс платформасы (бесік) 
4 - уақытша фланец

Сурет 2.5 - Аппараттың ішкі 
тігістерін дәнекерлеуге 

арналған люлька

Қаңылтырды жер үстімен тасымалдау кезінде тасымалданатын металл 
қаңылтыр мен жол төсемінің зақымдануын болдырмау үшін 2.6-суретте 
көрсетілген сырғанаулар қолданылады.

Қаңылтырды тасымалдауға арналған механикалық ұстағыштар 
парақтарды тік күйде тасымалдауға мүмкіндік береді, өткір жиектері және 
едәуір салмағы бар тайғақ парақтармен жұмыс істеу кезінде ыңғайлылық пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Парақ ойығы бар ұстамалы жақ пен 
эксцентрик арасында қысылған. Эксцентрлік жұдырықшаны көтерген кезде 
губканы сенімді түрде қысады.
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1 - қысқыш бұранда; 2 - сырғанауға арналған тесік

2.6 сурет - Қаңылтырды тасымалдауға арналған құрылғы

Вакуумды көтергіштер тегіс, кеуекті емес беті бар жүктерді көтеру 
үшін қолданылады. Вакуум поршень қозғалғанда пайда болады. Мұндай 
құрылғылардың жүк көтергіштігі байланыс аймағына және пайда болған 
вакуумға байланысты.

Шыны, пластмасса, металл қаңылтырды қолмен тасымалдау кезінде 
вакуумдық сорғыштары бар ұстағыштар қолданылады. Қысқыш жүкке қарсы 
басылып, поршеньмен байланысты көлбеу тұтқаны айналады. Алынған 
вакуум жүктемені сақтайды.

Иілгіш құрылымдарды көтеру элементтердегі қалдық 
деформациялардың пайда болуына жол бермейтін құрылғыларды қолдану 
арқылы жүзеге асырылады.

Парақ материалдарын тік күйінде жылжыту үшін қысқыш немесе 
қысқыш қолданылады, ал ұзын парақтарды жылжыту үшін - жалпы штангаға 
(траверса) ілінген екі бірдей ұстағыштан тұратын құрылғы. Өздігінен 
құлыптау принципі механикаландырылған және қолмен жұмыс істейтін 
құрылғыларда қолданылады.

Діңгектерді тік күйде орнату келесі негізгі әдістермен жүзеге 
асырылады: 1) тіреуішті кранмен көтеру, содан кейін кронштейндерді жұмыс 
жағдайына келтіру; 2) діңгекті кішірек көмекші діңгекпен көтеру; 3) діңгекті 
құрылыс конструкцияларын пайдалану арқылы көтеру (лебедка мен 
ғимараттың немесе технологиялық қондырғының металл құрылымына 
орнатылған блокты пайдалану).

Діңгекті орнату орны оны орнатқаннан кейін қозғалмай-ақ, 
мүмкіндігінше көп жұмыс жасауға болатындай етіп таңдалады. Діңгекті 
орнатпас бұрын зәкірлерді орнатып, жүкшығырлар мен мачталардың 
тіректерін бекіту керек, жақшаларды бекітіп, жерге төсеу керек.

Діңгекті кранмен орнатқан кезде көтергіш итарқа тірекке діңгек 
ұзындығының 2/3 арақашықтықта орналасқан жерде бекітіледі. Ығысудың 
алдын алу үшін мачтаның негізі арқанмен мачтаның көтерілуіне қарсы 
бағытта орналасқан якорьге бекітіледі. Кран мачтаны көлбеу күйге көтереді. 
Бекіту жолақтары қатайтылған. Діңгекті тігістен шығарғаннан кейін, ол 
тіреуішпен тік күйге жетеді.
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Орнату процесінде мачталарды орнатудан басқа, мачталарды жаңа 
орнату орнына жылжыту қажет болады. Діңгекті қысқа қашықтыққа 
жылжыту оны бөлшектеуге және қайта құруға қарағанда үнемді. Қозғалыс 
кезінде брекенттер алынбайды, бірақ олардың кейбіреулері ғана босатылады, 
басқалары қатайтылады. Алдымен мачтаны 1 ... 2 м (15 ... 20 °) еңкейтеді, 
содан кейін табанды 1 ... 2 м немесе 2 ... 4 м жылжытады.Табаны лебедкамен 
жылжытады және рельстерден, арқалықтардан, каналдардан, металл 
қаңылтырдан жасалған бағыттаушылар бойымен сырғанайды.

Көлденең аппаратты көтеруді ұялар бірнеше сатыда аралық тіректерді 
бірінен соң бірін аппараттың астына, сосын домкаттардың астына орнатумен 
жүзеге асыра алады. Көлбеу құрылғылар үшін арнайы құрылғылар 
қолданылады - көлденең осьті айналдыру.

Уақытша құрастыру арқалықтарымен орнату құрылыс 
конструкцияларына құрастыру арқалықтарын бекіту арқылы салынып жатқан 
цехтарда жүзеге асырылады. Орнату сәулесі қабаттасулар арқылы қосылған 
I-сәулелерінен жасалған. Жүк шынжырлы көтергішті бекітуге арналған 
құрылғылар сәулеге дәнекерленген. Ғимарат құрылымына бекітілген 
уақытша құрастыру мачтасы ұқсас дизайнға ие.

Жабдықты үй-жайға орнату, әсіресе қайта құру процесінде үй-жайға 
жабдықты көтеруді қажет етеді.

Жабдық ғимараттың едендеріндегі терезелер, шатырлар, құрастыру 
тесіктері арқылы жеткізіледі. Кейбір жағдайларда саңылауды ұлғайту үшін 
қабырғаға терезеге іргелес бөлікті бұзу немесе шатырды бөлшектеу қажет. 
2.7-суретте аппаратты бөлмеге көтеру схемалары көрсетілген.

а - қабырғадағы тесік арқылы; б - едендердегі саңылаулар 
арқылы;

1 - діңгек; 2 - көтергіш лебедка

2.7 сурет - Ғимарат ішіне жабдықты көтеру

2.8-суретте құрылғыны жабық бөлмеде орнату сызбасы көрсетілген. 
Құрастыру порталы алдын-ала көпірлі кран көмегімен құрастырылады. 
Құрылыс құрылымдарының бөлігі алынып тасталады, ол осы мақсат үшін 
жиналмалы болуы керек. Роликтердегі аппарат бөлмеге тартылады, содан 
кейін шкив блогының көмегімен порталға бекітілген және құрастыру 
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орнында сыртта орналасқан лебедкалар көмегімен аппарат көтеріледі, содан 
кейін оның тірегі орнатылып, аппараты еденге орнатылады.

Өнеркәсіптік құрастыру әдістеріне үлкен блокты құрастыру және 
толығымен жиналған аппаратты көтеру немесе сырғыту арқылы жинау 
жатады. Үлкейтілген блоктар - салмағы қолданылатын механизмдердің жүк 
көтеру қабілетіне жақын болатын осындай жабдық. Шекте, үлкейтілген 
блоктар орнатудан бұрын толығымен жиналған құрылғымен ауыстырылады.
Құрылғыларды сырғанау әдісімен ауыстыру ескі құрылғының жанына жаңа 
құрылғыны болат параққа жинау арқылы жүзеге асырылады. Ескі аппаратты 
бөлшектегеннен кейін, жаңа аппаратты лебедкалар мен шкивтердің немесе 
домкраттардың көмегімен болат қаңылтыр маймен немесе графит майымен 
майланған кезде жұмыс орнына итеріледі. Үйкеліс коэффициентін төмендету 
үшін болат парақтарды фторопластикалық немесе тығыздығы жоғары 
полиэтиленмен қаптайды. Бұл материалдар үшін үйкеліс коэффициенті 0,05 
құрайды және меншікті жүктеменің артуымен азаяды. Қозғалыс кезінде ең 
үлкен күш бастапқы сәтте қолданылады, өйткені статикалық үйкеліс 
коэффициенті сырғанау үйкеліс коэффициентінен 2 ... 2,5 есе артық.

1 - аспалы кран; 2 - портал; 3 - шкив блогы; 4 - аппарат; 5 - аппараттың 
алынбалы тірегі; 6 - алынбалы темірбетон арқалықтар; 7 - бағыттаушы блок; 

8 - лебедка

2.8 сурет - Құрылғыны шеберхана ғимаратына орнату

Сырғанау әдісі көтергіш жабдықты орнату мүмкін болмаған кезде тар 
жағдайда қайта құру үшін қолданылады. Іске қосу кезінде қозғалу күшін 
және қозғалыстың бірқалыпты басталуын азайту үшін аппарат қозғалатын 
металл қаңылтыр немесе рельстер маймен майланады. Бұл әдіс дайын 
өндірісте бар дайындық жұмыстарын қолданыстағы өндірістен тыс жүргізуге 
мүмкіндік береді және іргетастардың биіктігі 0,5 м-ден аспаған кезде 
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қолданылады.Үлкен биіктікте көлік маршрутын дайындау бойынша жұмыс 
көлемі артады [22].

2.1.3 Бекіту механизмдері, құрылғылары мен құралдары

Жабдықты орнату технологиясы ең аз күш пен ресурстарды жұмсай 
отырып, қондырудың ең ұтымды әдістерін қамтамасыз ететін тиісті 
механизмдерді, құрылғылар мен құралдарды таңдауды қамтамасыз етеді.

Орнатудың техникалық құралдарын таңдау негізделуі керек; олардың 
құнын ескеру қажет. Сіз монтаждау құнын барлық тәсілдермен төмендету 
қажеттілігін есте сақтай отырып, ерекше қажеттіліксіз бірегей 
механикаландыру құралдарын пайдаланбауыңыз керек [35].

Орнату жұмыстарын орындау үшін негізінен такелаждық жұмыстарға 
арналған әр түрлі жабдықтар қолданылады.

Болат сым арқандар жүк көтергіш арқандар ретінде, сондай-ақ итарқа, 
брекет және жіп сымдарын жасау үшін қолданылады. Арқандар дизайны 
бойынша бір, екі және үш қабатты арқандарға бөлінеді. Бір төселген 
арқандар тікелей жеке сымдардан жасалады. Екі қабатты жіптермен 
жекелеген сымдардан, ал жіптерден арқан бұралады. Екі қабатты арқандар 
кабельдер, үш қабатты кабельдер деп аталады.

Қарасора арқандары қосалқы жұмыстар үшін қолданылады - ұсақ 
бөлшектер мен құрылымдар блогы арқылы қолмен көтеру, ормандар 
элементтері, жүкті көтеру кезінде жігіттің сымдары үшін.

Болат арқандар әдетте шиеленісте жұмыс істейді, ал барабан немесе 
ролик айналасында иілу кезінде иілу кезінде жұмыс істейді. Арқанға әсер 
ететін күш көтеру үлгісіне байланысты әр түрлі мағынаға ие. Күштерді 
есептеу кезінде бекітілген блоктардың тиімділігі және ағытылған блоктардың 
тиімділігі ескеріледі. Тиімділік роликті мойынтіректерге орнатылған блок 
0,98, ал жазық мойынтіректерге орнатылған роликтермен, тиімділігі 0,96 
құрайды. Блоктар санының артуымен арқанға жүктеме артады. Арқанның 
лебедкаға жақын бөлігінде үлкен күш пайда болады. Арқанды таңдау үлкен 
күш-жігерге сәйкес жүзеге асырылады.

Арқандардың орнына жіңішке болат белдіктерді қолдануға болады (ені 
мен қалыңдығы 100-ден жоғары). Таспаны жасау оңайырақ және арзан, 
майлау оңай, блоктардың мөлшері кішірейеді, жүктеме кезінде бұралмайды, 
фторопластикалық жабынға айналады.

Слингтер көтерілген жүктерді иіру үшін қолданылады, олар болат 
арқандардан, аз болат шынжырлардан немесе кендір арқандардан жасалады.

Ең кең тарағандары - екі типтегі итарқа - жеңіл және әмбебап, олар 2.9-
суретте көрсетілген.

Жеңіл итарқа болат арқаннан жасалынған, оның ұштарында арқанды 
қажалудан қорғайтын көтергіштері бар ілмектер орналасқан. Арқанның өру 
ұзындығы l = 20d.

Әмбебап итарқа 5 ... 15 м ұзындықтағы тұйық цикл түрінде 
жасалған.Арқанның ұштарының өру ұзындығы l = 20d. Сондай-ақ, ілгектің 
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бүкіл ұзындығы бойынша торы бар итарқа қолданылады. Монтаждық итарқа 
болаттан немесе алюминий қорытпаларынан жасалған қысқыш жеңдері бар 
домкраттар көмегімен арқанның ұштарын қысу арқылы да жасалады.

Жүкті көтеру кезінде итарқа бұтақтарын көкжиекке 30 ° -дан төмен 
бұрышта орналастыру ұсынылмайды, өйткені бұл жағдайда итарқада 
айтарлықтай күш пайда болады.

а - жеңіл; b - әмбебап; в - әмбебап итарқа итарқа үлгісі

2.9 Сурет - Баулар

Шынжырлардан жасалған тізбекті ілмектер де жеңіл немесе жан-жақты 
болуы мүмкін. Олар өткір бұрыштары бар жүктерді байлау кезінде 
қолданылады, өйткені мұндай жүктерді көтеру кезінде арқан иірімдері тез 
тозады.

а - бір ілмекпен;
б - екі ілмекпен;
в - төрт ілмекпен

2.10 Сурет - Ұстауға 
арналған құрылғылар

Арқан иірімдерін иілу кезінде зақымданудан қорғау үшін жүктің өткір 
жиектеріне ағаш немесе металл төсемдер қойылады.

Ұзын және үлкен көлемді жүктерді жылжыту үшін бірнеше нүктеде 
строппен жүру қажет болған кезде қатты итарқа-траверстер қолданылады.

Көтергіш құрылғылар 2.11 суретте көрсетілген кран ілгегіне ілінген 
сақинаға бірнеше жеңіл салмақтарды бекіту арқылы жасалады.

Жүкті өңдеу құрылғыларының мұндай құрылымдары әр түрлі жүк 
көтеруге мүмкіндік береді

ұзақ жүктемелер, әртүрлі қондырғылар мен металл құрылымдары.
Орнатқыштардың өнімділігін арттыру үшін жартылай автоматты 

ұстағыштармен тіреуіштер қолданылады, онда жүкті итарқа қатысуынсыз 
тоқтатады. 2.11 суретте көрсетілген жартылай автоматты ұстағыш жүкті 
итарқа нүктесіне көтермей шешуге мүмкіндік береді. Ол үшін тартқыш 
кабельді жерден немесе кран машинисінің кабинасынан тартып алу 
жеткілікті. Жұмыс күйінде 4 бекітетін штырь кронштейннің құлақшаларына 
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тіреледі 1. Тартқыш кабель тартылған кезде серіппе қысылып, құлыптау 
штифті құлақшалардан шығады.

Магниттік жетегі бар, пневматикалық жетегі бар жартылай автоматты 
ұстағыштар электр құралдары қолданылады.

Кран операторының басқару пультінде шамдар құрылғыға орнатылған 
шекті ажыратқыштың арқасында белдіктің аяқталуын көрсетеді.

Бекіту құрылғылары ілгектің аузынан көтергіш құрылғылардан өздігінен 
түсіп кетудің алдын алу үшін қолданылады. 2.12-суретте қауіпсіздік 
клапанының (құлыптың) позициялары көрсетілген - жабық және ашық. 
Қалыпты позиция - жабық қалып, өйткені құлыптың тұтқасы ауырлық 
күшінің әсерінен төмен қарай жылжиды, осылайша ілмектің аузын құлыптың 
құлыптау бөлігімен жауып тастайды. Көтергеннен кейін жүкті ажырату 
мүмкіндігі үшін ілмектің жоғарғы бөлігінде бекітілген ілмек арқылы өтетін 
құлып тұтқасына тартқыш кабель бекітіледі.

а - екі сәулелі; b - үш сәулелі; в - теңгерімдеу; 1 - ось; 2 - тесік; 3 -
құлақ; 4 - басып алу; 5 - тарту кабеліне арналған ролик.

2.13 Сурет - Жолдар

1 - кронштейн; 2 - серіппелі клип;
3– тарту кабелі; 4 - құлыптау штыры

2.11 сурет - жартылай автоматты ұстағыш

1 - жабық позиция;

2.12 сурет - қауіпсіздік 
клапаны бар ілмек
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Ілмекке қысқыштармен бекітілген құлыптау (қауіпсіздік) құрылғылары 
2.13 суретте көрсетілген ілмектің беріктігін бұзбайды, көтеру күшін бірнеше 
иілу нүктелеріне бөлуге қызмет етеді. Екі сәулелі траверс аппаратты бір 
нүктеде емес, екі нүктеде тоқтата тұруға мүмкіндік береді, нәтижесінде 
аппараттың өз салмағынан ауытқуы азаяды. Үш сәулелі траверса цилиндрлік 
қабықтың ілінуін үш жерде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Траверсті 
қолданған кезде итарқа қисайған кезде көтерілетін элементтерде пайда 
болатын қысу күштері тігінен жоғары бағытталған күштермен 
ауыстырылады. Бұл көтерілетін элементтердің деформациясын 
болдырмайды.

Траверстер каналдардан, I-сәулелерден немесе қаңылтырдан бекітуге 
арналған құлақшалармен (құлақтармен) жабдықталған, қатаң құрылым 
түрінде жасалған. Траверса арқалықтарындағы тесіктер 1 осіне бекітілген 
құлақтарды қайта орналастыру арқылы жүк тігінен тіреуіштер арасындағы 
қашықтықты өзгертуге мүмкіндік береді. Теңдестіретін сәуле машинаның 
салмағын екі кранға бөлуге қызмет етеді. 3 құлақшалармен траверса кран 
ілмектерінде ілулі. Құрылғы ұстағыштан ілулі. 4. Баланстық сәуле кез-келген 
көтеру әдісі үшін екі кран қолданылған кезде қолданылады.

Көтерілмес бұрын аппараттың астына кіретін тепе-теңдік траверса 
аппарат корпусына төменнен қатты бекітілген тіреуішті сәуледен тұрады. 
Тірек тірекке арқалықпен қосылады, бұл крандардағы жүктемелердің 
теңгерілуін қамтамасыз етеді. Өкше сфералық беті бар тірек буынына 
тіреледі. Биіктікте крандардың өздігінен сырғанауы крандар жұмыс істеп 
болғаннан кейін және тартқыш жүйені қосқаннан кейін шар түйіспесі мен 
өкшені жалғау арқылы қамтамасыз етіледі.

Блоктар көтеру тетіктерінің бөлігі ретінде немесе ажыратылатын 
блоктар ретінде қолданылады. Роликтердің санына байланысты блоктар бір 
жақты немесе көп жақты болуы мүмкін. Көп орамды блоктар ауыр жүктерді 
көтеру үшін тізбекті көтергіштерде қолданылады. Бір білікті блоктар жеңіл 
жүктерді көтеру үшін және тармақталған блоктар ретінде қолданылады.

Тізбекті көтергіштің бекітілген блогы кез-келген тірекке бекітіледі 
(якорь, кран басы немесе мачт). Жылжымалы блокқа жылжымалы немесе 
көтерілген жүк бекітілген. Арқанның соқыр ұшы деп аталатын бір ұшы 
жоғарғы немесе төменгі шкивтің құлақшасына, ал екінші ұшы қашып кететін 
ұшына деп лебедка барабанына бекітілген. Блоктарды жалғайтын арқанның 
тармақтары тізбекті көтергіштің жұмыс істейтін жіптері (тармақтары) деп 
аталады, 2.14-сурет, а.

Полиспасттар көтеру жылдамдығын төмендету арқылы көтеру күшін 
алу үшін қолданылады.

Кішкентай габаритті шынжырлы көтергіштердің блоктарында үлкен 
диаметрлі айналмалы роликтердің орнына кіші диаметрлі роликтердің 
кассеталары болады. Кассета араларында орналасқан кіші диаметрлі 
роликтері бар бірнеше щектен тұратын доға тәрізді құрылым түрінде 
жасалған. Роликтер жоспар бойынша жарты шеңбер құрайтын осьтерде 
орналасқан (2.14, б-сурет). Шағын өлшемді блоктың (қыстырғыштың) 
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биіктігі кәдімгі блоктың төменгі жұмыс істемейтін бөлігінің өлшемінен аз 
болады, сондықтан шағын өлшемді шкивтер үлкен өлшемді шкивтермен 
салыстырғанда көтеру биіктігіне ие.

а - үлкен өлшемді; б - шағын өлшемді;
1 - кронштейн; 2 - блок; 3 - арқанның жұмысшы тармағы; 4 - ілмек.

2.14 сурет – Полистирол

Бұрандалы домкраттардың көтеру қабілеті 30 ... 200 кН, көтеру биіктігі 
100 ... 350 мм.

Гидравликалық домкраттардың көтеру қабілеті 200 ... 2000 кН және 
көтеру биіктігі 60 ... 150 мм. Лифт биіктігін жабдықтың астына, содан кейін 
домкраторларды қайта зарядтау кезінде домкраның астында көтергіш 
циклдарды қолдану арқылы арттыруға болады. Бірнеше параллельді ұяларды 
пайдалану арқылы көтеру қабілетін арттыруға болады. Шағын өлшемдері 

Полиспаст - бұл арқанмен байланысқан жұп көп рөлді блоктар. Арқан екі 
блоктың біліктерін кезекпен айналып өтеді. Арқанның бір ұшы шкив 
блоктарының біріне, ал екіншісі тарту құрылғысына (лебедка, трактор) 
бекітілген.

Домкрат жабдықтарды төмен биіктікке көтеру, жабдықты іргетасқа 
туралау және орнату үшін қолданылады.
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мен салмағы бар гидравликалық домкраттар үлкен күштерді дамытуға, 
бірқалыпты және тыныш жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Қол лебедкаларын көтеру қабілеті 15 ... 30кН. Жүк көтергіштігін 
арттыру үшін шкив блоктары қолданылады.

Машинамен басқарылатын лебедкалар (электрлік немесе дизельді) 5 ... 
150 кН көтеру қабілетіне ие. Лебедка барабаны үлкен арқан сыйымдылығына 
ие (100 ... 900 м). Ауыстыруды болдырмау үшін лебедканың қаңқасы болат 
арқанмен қозғалмайтын якорьға немесе ғимарат құрылымына бекітіледі 
немесе жүкпен (балластпен) және қадалық якорьмен күшейтіледі.

Тиісті есептеулер жүргізгенде зәкір ретінде ғимараттар мен 
іргетастардың элементтерін пайдалануға болады. Зәкірлер келесідей болуы 
мүмкін:

1) жерге бұрышпен қозғағанда бұрыштық болаттан және рельстерден;
2) тіректермен бекітіліп, жерге көмілген бөренелерден;
3) темірбетонды көмілген блоктардан.
Көлденең анкерлер темірбетон блоктан немесе жерге көмілген бірнеше 

бөренеден жасалады, оның ортасына жер бетіне шығарылатын болат арқан 
бекітіледі.

Темірбетонды якорь шұңқырға салынған темірбетон плитасынан 
тұрады. Арқаннан немесе профильді металдан жасалған шыбық плитаға 
салынған.

Жердегі инвентарлық анкерлер - бұл темірбетон блоктары төселген 
дәнекерленген құрылым. Жерге жабысу үшін арналар құрылымның негізіне 
дәнекерленген, олардың сөрелері блоктардың салмағынан жерге көмілген. 
Жерге өз шнекімен (бұрандамен) бұралған инвентарлық анкерлер 
қолданылады.

Жебелі крандар. Монтаждық крандар жүктерді көтеру және жылжыту 
үшін қолданылады. Мұндай жұмыстарға келіп түскен жабдықты түсіру, оны 
құрастыру аймағына беру, алдын ала құрастыру, құрастыру жатады.

Ашық алаңдарда жүк көтергіштігі 10 кН дейінгі жеңіл монтажды 
крандар қолданылады, жүретін вагонеткаға орнатылады және электр 
лебедкасымен жабдықталады. Негізгі жұмыс үшін автомобиль, шынжыр 
табанды, пневматикалық, мұнара, көпір, портал, портал крандары, құбыр 
төсейтін крандар қолданылады.

Жебелі крандардың тобына автомобильдік, шынжыр табанды, 
пневматикалық және дөңгелекті крандар жатады.

Қол жүкшығырлары жүкті көлденең және көлбеу бағытта жылжыту 
үшін және көтеру кезінде жүкті тартуға және тіректерді тартуға көмекші 
механизмдер ретінде қолданылады.

Якорьдар лебедканы, шынжырлы көтергіштерді және тіректерді бекіту 
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Зауыттар мен шеберханалардың жабдықтары негізінен ашық жерлерде, 
бір және көп қабатты үйлерде, эстакадаларда, галереяларда орналасқан. Жүк 
көтергіштігі 160 кН дейінгі крандар химиялық зауыттардың көптеген 
қондырғыларына барлық жабдықтардың 70 ... 100% -ын орнатуға мүмкіндік 
береді, бұл жабдықтың салмағының 25 ... 100% құрайды.

Крандармен салыстырғанда мачталы көтергіштерді (мачталар, 
шеврондар, порталдар) пайдалану үлкен дайындық жұмыстарын қажет етеді: 
зәкір құрылғысы, шынжырлы жүк көтергіштер, брекенттерді орнату, сынақ 
жабдықтары, мачталарды, лебедкаларды орнату. Крандарды пайдалану 
жұмыс ұзақтығын 5 ... 10 есеге қысқартады, діңгек көтергіштермен 
салыстырғанда еңбек өнімділігін 3 ... 5 есе арттырады, сондықтан діңгектерді 
крандар қолдануға болмайтын жағдайларда, мысалы, ауыр құрылғыларды 
биік тіректерге орнатқан кезде қолданған жөн.

Құрастыру бөлімдерінде жиі қолданылатын негізгі көтергіш жабдықтар 
- көтеру қабілеті 200 ... 250 кН пневматикалық доңғалақты және шынжырлы 
крандар.

Қысқартылған қондырғы жағдайында қайта құру кезінде лебедкалар 
негізінен қолданылады. Лебедкалар мен крандар жеңіл және орташа 
салмақты жабдықты орнатуға мүмкіндік береді. Діңгектер мен порталдар аз 
қолданылады, негізінен ауыр бағаналы аппаратураны орнату үшін, олардың 
жабдықтың жалпы көлеміндегі үлесі аз.

Пневматикалық және шынжырлы крандар бір-бірінен ерекшеленеді. 
Пневматикалық доңғалақтардағы крандардың доңғалақ камераларында ауа 
қысымының төмен болуына байланысты жүкпен қозғалғанда көтеру қабілеті 
шектеулі. Осы себепті шынжырлы крандардың пневматикалық доңғалақты 
крандардан артықшылығы бар.

Жүк көтергіштігі бойынша крандар жеңіл (жүк көтергіштігі 100кН-қа 
дейін), орташа (көтеру қабілеті 100 ... 250кН) және ауыр (жүк көтергіштігі 
250кН-ден жоғары) болып бөлінеді.

Кранның жұмыс жасайтын жабдықтары түзу бум, жебемен түзу бум, 
телескопиялық телескопиялық бум түрінде жасалған. Қаз - бұл негізгі 
бумның басына бекітілген және ілмектің жетуін арттыруға мүмкіндік беретін 
қосымша қысқа бум. Бум жүк тізбегінің блогымен және жүкті көтеруге 
арналған ілмекпен жабдықталған. Жүкті көтеру және түсіруді негізгі лебедка, 
көтеруді және түсіруді бумды көтергіш лебедка жүзеге асырады. Кранның 
айналмалы үстелін айналдыру айналмалы механизмнің көмегімен жүзеге 
асырылады.

Кранның көтеру қабілеттілігі қажетті тұрақтылық пен құрылымдық 
беріктігін сақтай отырып кран көтере алатын ең үлкен жүктің салмағы 
ретінде анықталады. Кран салмақты ең кіші ілмекпен тарату арқылы 
көтереді. Ілмекке жетудің артуымен кранның көтеру қабілеті паспортты 
көтеру қабілетімен салыстырғанда төмендейді.
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Жүктің ауырлық центрінен төңкерілудің шетіне дейінгі қашықтықтағы
жүктің салмағының көбейтіндісінің мәні аударылу моменті деп аталады. 
Қалпына келтіру моменті - бұл кранның ауырлық центрінен еңкейту шетіне 
дейінгі арақашықтықтағы қалпына келтіру күшінің туындысы. Кранның 
тұрақтылығы қалпына келтіру моментінің төңкеру моментінен асып кетуімен 
қамтамасыз етіледі. Осы сәттердің қатынасы кранның тұрақтылық 
коэффициенті деп аталады. Жебелі крандардың маңызды эксплуатациялық 
параметрі - олардың сайттан сайтқа қоныс аударуға бейімділігі. Қоныс 
аудару ұзақтығы - бұл тасымалданатын жағдайға келтіру, нақты ауыстыру 
және содан кейін оны жұмыс жағдайына келтіру ұзақтығының жиынтығы. 
Телескопиялық, телескопиялық және жиналмалы штангалары бар крандар 
үшін жұмыс күйінен тасымалданатын жағдайға ауысу үшін қысқа уақыт 
қажет. Крандардың көпшілігі бумдарды бөлшектеуге және бөлшектеуге көп 
уақыт алады.

Шынжырлы крандар жақсы маневрлік пен маневрлікке ие және ілгекке 
жүктемемен қозғалады. Жерге меншікті қысым аз, сондықтан крандар 
ылғалмен қаныққан топырақта жұмыс істеуге жарамды. Шынжырлы 
крандардың қозғалу жылдамдығы төмен, нәтижесінде оларды тіркемелерге 
немесе теміржолға ауыстырады. Егер қоныс аудару нүктесіне дейінгі 
арақашықтық 10 км-ден аспаса және жол жамылғысы шынжыр табанды көлік 
құралының қозғалуына мүмкіндік берсе, кран өзінің қозғалысы бойынша 
орын ауыстырады.

Дөңгелектің пневматикалық маркерлерінде бұрандалы немесе 
гидравликалық ұялары бар аутриждер бар. Кран аутрижерсіз жұмыс істей 
алады, бірақ көтеру қабілеті төмен. Жинау орнында крандар дербес 
қозғалады, ал қоныс аударған кезде оларды тіркемеде тракторға немесе 
теміржолға сүйрейді. Крандар өздігінен 50 км-ге дейін жүре алады.

Пневматикалық крандар да қозғалмалы және маневрлі. Салыстыру 
үшін теміржол трассасындағы жебелі крандардың (мұнара крандарының) 
жабдықты монтаждау кезінде олардың теміржолға бекінуіне байланысты 
және өте аз қозғалғыштығына байланысты қолданылуы өте шектеулі екенін 
атап өтуге болады. Автокрандардың көтеру қабілеті төмен (50 ... 160 кН), 
бірақ олар өте қозғалмалы және маневрлі. Қозғалыс кезінде олардың қозғалу 
жылдамдығы 30 ... 50 км / сағ.

Телескопиялық штангалары бар крандардың ілмектегі жүктеме арқылы 
штанганың ұзындығын өзгерту мүмкіндігі бар. Бұл жүктерді құрастыру 
саңылауына жеткізуге және бір кран тіреуішінен объектінің қызмет ету 
аумағын ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл тар жағдайда жұмыс жасау кезінде 
өте маңызды, мысалы, салынып жатқан шеберхана бағаналары торлары 
арасында, төбелер астында, бір қабатты ғимараттарда және штабелдерде. 

Ілмекке жету - айналмалы табақтың айналу тік осі мен ілмек блогы 
центрінің тік осі арасындағы қашықтық (немесе көтеріліп жатқан жүктің 
ауырлық орталығы).
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Телескопиялық бумдары бар крандарда жүктерді кран ілгегінде де, кран 
шассиінде де тасымалдауға арналған қондырғы бар. Осы крандардың барлық 
дөңгелектері жетекші. Бұл крандардың артықшылықтарына кранды жұмыс 
немесе көлік жағдайына ауыстыру кезінде төмен еңбек шығындары жатады.

Кранның жебесі телескопиялық, көп секциялы, көбінесе екі секциялы. 
Екі бөлік те - негізгі және суырып алу бөлімі - қорапты бөлім. Ұзартылатын 
бум секциясының қозғалысын құлыптау кез-келген аралық жағдайда 
орындалуы мүмкін. Жылжымалы секцияның шығуын қамтамасыз ететін 
гидравликалық цилиндр бумның ішінде орналасқан.

Гидравликалық сорғылар автомобиль қозғалтқышынан 
трансмиссиялық корпус арқылы немесе сыртқы желіден жұмыс істейтін 
электр жетегінен (қондырғы орнында жұмыс істеген кезде) қозғалады. Бум 
екінші гидравликалық цилиндрмен көтеріліп, түсіріледі. Гидравликалық 
тіреулер кранды көлбеу 3 ° дейін көлденең жерде орнатуды қамтамасыз 
етеді.

Ауыр салмақты монтаждау крандарында көп жетекті шасси бірнеше 
жетекті және бірнеше басқарушы осьтері бар. Шассиде тіреуіштер 
орнатылған. Крандар жүк тиеу-түсіру үшін қысқа жебемен, ұзын жебемен 
және көтергіш жабдыққа арналған жебелі буммен жабдықталған. Бумның 
ұзындығының және бумның көлбеу бұрышының вертикалдан өсуімен 
кранның көтеру қабілеті төмендейді, сондықтан монтаждау жұмыстары 
кезінде кергіш крандардың пайдалы көтеру қабілеті максималды номиналды 
көтеру қабілетінің тек 25 ... 30% құрайды. Алайда, бұл кемшілікті жеңу үшін 

кранның сақталуына ғана емес, 
сонымен бірге төлқұжатты
көтеру қабілетін арттыруға 
мүмкіндік беретін бірқатар 
әдістер жасалды. Бұл әдістерге 
мыналар жатады: 1) кран 
штангасын уақытша ажырату; 2) 
штанганы уақытша ілулі тірекке 
орналастыру; 3) кранға жүктеме 
моментін теңестіретін 
жылжымалы қарсы салмақтарды 
орнату; 4) арқалықтағы екі 
кранның штангаларын ұстап 
тұру; 5) тіректердегі 
көрсеткілерді тіреу; 6) жүк 
шынжырлы көтергіштің 
штангаға қарай қисаюы.

Бумды уақытша ажырату 
(2.15-сурет) маневр жасау қабілетін сақтайды, яғни жүкті көтеру және түсіру, 
ілгекті ағытуды өзгерту, платформаны ілмектегі жүктемемен бұру және жүк 
көтергіштігінің төлқұжатпен салыстырғанда 20 ... 100% -ға артуын 
қамтамасыз етеді.

1 - якорь; 2 - тізбекті байланыс 
тізбегі;

3 - тіреуіш; 4 - кран

Сурет 2.15 - Бекіту бумы бар кран
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Бумды уақытша бекіту маневрлік және маневрлік емес болуы мүмкін.
Маневрлік емес тіреу тек жүктемені көтеріп, штанганың жетуін өзгерту 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді, ал маневрлік ілмектегі жүктемесі бар 
платформаны 130 ... 150 ° бұрышта қосымша айналдыруға мүмкіндік береді. 
Бумды уақытша тіреуіште жүргізу - рельсте немесе пневматикалық доңғалақ 
жетегінде вагонетка (2.16-сурет) сонымен қатар салмағы кранның 
паспорттық көтеру қабілетінен асатын құрылғыларды көтеруге мүмкіндік 
береді.

Ілмелі тіреу теңдестіргішпен
жалғанған екі арбадан тұрады, 
олардың әрқайсысының жақтауы 
және екі дөңгелегі бар. Бұл 
механизм раманың көмегімен 
кранның ілулі платформасына 
қосылып, секциялы айналма жол 
бойымен қозғалады, қажет болған 
жағдайда кранның 360 ° айналуын 
қамтамасыз етеді.

Кранның тұрақтылығын 
арттыруға қызмет ететін 
жылжымалы қарсы салмақтар кран 
платформасына бұрылыспен 
қосылған рычагқа бекітіліп, жүк 
арқанымен және кран штангасына 
қосылады.

Екі крандардың штангаларын 
арқалыққа тірегенде (сурет 2.17, а) бумалар жазықтығындағы крандардың 
тұрақтылығының жоғалуы алынып тасталады. Аппараттың көтеру 
жазықтығы көрсеткілер жазықтығына перпендикуляр орналасқан. Крандарда 
қосымша күштердің пайда болуын болдырмау үшін аппараттың иілу орны 
қатаң негіздің осінде орналасқан, ол кран бумаларының жазықтығымен 
сәйкес келеді.

Көрсеткілердің бірінің басына бекітілген көлденең тіреу, 
көрсеткілердің бастары көлденең тіректің ұзындығынан 0,5 м-ден кем 
қашықтықта жақындағаннан кейін екінші штанганың басына түсіріледі. 
Бумды кеңейтуді азайту арқылы бастарды ұзартқанда, көлденең тірек екінші 
жебенің басына қосылады. Болт ойықтары екінші кранның бум басына 
орнатылған қосымша оське түскеннен кейін, штангалы шкивтер әлсіреді, ал 
көтеру жүк шкивтерімен жүзеге асырылады. Көтерген кезде жүк тізбегінің 
көтергіштерінің вертикалдан 1 ° артық ауытқуына жол берілмейді, сондықтан 
көтеру кезінде аппараттың тірек бөлігі лебедкамен іргетасқа, яғни кран 
штангаларының жазықтығына жылжиды. Құрылғыны орнатқаннан кейін 
крандардың штангалы шкивтік блоктары тартылады, көлденең тіреуішті 
көтергіш лебедка көтеріп, екінші кранның штангалық басымен ажыратады.

1 - байланыстырушы жақтау;
2 - секциялық жол;

3 - тіреу-айналдыру механизмі

Сурет 2.16 - Иілгіш тіреу
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а - көлденең тірек байланысы бар; б - көрсеткілердің көмегімен;
1 - кран; 2 - кранның бумы; 3 - ригель; 4 - тірек пост

2.17 сурет - Аппаратты жұпталған крандармен көтеру

Крандардың штангаларын тіреу тіректерінде тірегенде (2.17, б-сурет) 
крандардың көтеру қабілеті паспорттан бір жарым есе асады. Шеврлер тірек 
посты ретінде қолданылады. Топырақтың шөгуін азайту үшін шеверлердің 
астына инвентарлық қалқандар немесе шпалдар қойылады. Аппаратты 
көтеру бум шкивтерімен жүзеге асырылады. Бум шкивінің блоктарын керу 
кезінде шеврлер шеврондардың негізі мен тіреуіш беті арасында 30 мм 
саңылау пайда болатындай етіп көтеріледі. Бұл саңылау, шевронды 
жүктегеннен кейін, жүктің бір бөлігін кран штангасына ауыстыруға 
мүмкіндік береді. Көтерген кезде лебедка мен тартқыш шынжырлы 
көтергіштің көмегімен аппараттың тірек бөлігі тартылады.

Соңғы екі әдіс тек сырғанау әдісін қолдана отырып, көтеру 
аппараттарында қолданылады. Жүк тізбегіндегі көтергіштің штангаға 
бейімділігі төңкерілу сәтін азайтады, нәтижесінде салмағы кранның жүк 
көтергіштігінен 2 ... 3 есе асатын құрылғыларды көтеруге болады. Аппаратты 
көтеру жүк тізбегінің көтергішін дәйекті қосу және штанганы түсіру 
нәтижесінде топсаны айналдыру арқылы жүзеге асырылады (2.18-сурет). 
Аппаратты биіктікке көтеру үшін аппараттарды көтеру және штанганы 
төмендету үшін шамамен 10-15 цикл қажет, бұл алдын-ала графикалық-
аналитикалық есептеу арқылы анықталады.

Тұрақсыздық орнында тежегіш жігіт іске қосылады. Осы көтеру 
әдісінен туындайтын көлденең күш, кранды жылжытуға бейім, шамасы 
шамалы болып шығады, ал ауысым болмайды. Биік құрылғыларды осылайша 
көтеру екі кран мен теңдестіретін сәуленің көмегімен мүмкін болады. 
Алдымен траверсті орнату үшін құрылғы жоғарыдан көтеріледі. Аппаратты 
төмендетіп, траверсаға арналған жүк тізбегінің көтергіштерін сырғып 
болғаннан кейін, көтерілу есептелген циклограмма бойынша аппаратураның, 
бумдардың және көтеру тізбегінің көтергіштерінің бақылауларымен жүзеге 
асырылады.
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а - бір шүмегі бар төмен аппарат; b - екі краны бар жоғары аппарат.

2.18 сурет - Шынжырлы көтергішті штангаға қарай көтеру

Діңгекті көтергіштер. Діңгек көтергіштері - кез-келген биіктікте, 
оның ішінде биік іргетастарда және іргелерде орнатылған кез-келген ауыр 
көлемді қондырғыларды орнатудың ең кең таралған құралы. Орнатудың 
әмбебап құралы ретінде діңгекті көтергіштер белгілі бір стандартты 
өлшемдерде, көтеру қабілеті 200-ден 5000 кН-ға дейін шығарылады. 
Олардың көмегімен барлық көмекші операциялар жасалады. Діңгекті 
көтергіштер негізінде порталдар мен шеврлерді жасауға болады.

Лебедкамен және шынжырлы көтергішпен жабдықталған және 
кронштейндермен тұрақты күйде ұстайтын монтаждау діңгегі қажетті көтеру 
қабілетіне ие крандар болмаған жағдайларда монтаждау жұмыстары үшін 
қолданылады.

Металл діңгектер құбырлы немесе торлы болуы мүмкін (2.19-сурет). 
Діңгектердің көтеру қабілеті олардың биіктігіне және діңгек жасау үшін 
қолданылатын құбырлар мен бұрыштардың өлшемдеріне байланысты.

Тігінен немесе қисайған күйінде мачта тіректермен тіреледі. Бекеттер 
бір шетінен мачтаның басына, екіншісі якорьға бекітіледі. Кем дегенде үш 
жақша болуы керек. Діңгектің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
тіректердің көкжиекке көлбеу бұрышы 45 ° аспауы керек. Зәкір қауіпті 
аймақтың сыртында болуы керек болғандықтан, тіректер әдетте мачтаның 
ұзындығынан 1,5 есе асады. Егер мачталарды жылжыту қажет болса, 
мачталардың горизонтқа бейімділігі 30 ° аспауы керек.

Діңгектің басы тіреуішті және шкив блогын бекіту үшін, мачтаның 
негізі тіреуішті (бекітілген немесе айналмалы) құруға және тармақталған 
блокты орнатуға арналған. Бекеттер діңгектің басына дәнекерленген құлаққа 
бекітіледі. Бас айналмалы және бекітілген болуы мүмкін. Жүк шынжырлы 
көтергіш басына діңгек құбырына дәнекерленген түйреуіш арқылы немесе 
бастың жапырақ щектеріндегі ось арқылы бекітіледі. Шынжырлы 
көтергіштің қашқан арқанын діңгектен діңгектің түбінде орналасқан бұтақ 
блогы арқылы тартып алады. Діңгектің сырғып кетуіне жол бермеу үшін 
оның тірегі бекітіледі.

Түтікшелі мачталар диаметрі 400 мм-ден асатын құбырлардан, торлы 
мачталар - брекеттермен байланысқан бұрыштардан жасалады. 
Шығарылатын діңгектер фланецтермен жалғанған жеке бөлімдерден тұрады. 
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Бұл мачтаның биіктігін өзгертуге мүмкіндік береді. Биіктігі артқан сайын 
мачтаның көтеру қабілеті төмендейді.

а - тор; b - құбырлы; 1 - тіреу өкшесі; 2 - діңгек;
3 - шкив блогы; 4 - тіреуіш; 5 - бас;

6 - қашып кететін шынжырлы арқан; 7 - филиал блогы.

2.19 Сурет - Бекіту мачталары

Діңгектерді еңкейту үшін топсалы тірек қарастырылған. Діңгектің 180 ° 
жүктеме арқылы айналуына мүмкіндік беретін айналмалы тіректер де 
қолданылады. Бұл жағдайда діңгектің тіректеріне шкив блоктары 
орнатылады, бұл діңгекті еңкейту және бұру кезінде тіректердің ұзындығын 
өзгертуге мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда мачтаның төменгі жағы аяқ киімдегі көлденең топсаға 
бекітіледі, ол өз кезегінде тік топсамен іргетасқа бекітіледі. Діңгекті тек 
көлбеу күйде бұруға болады. Діңгектердің шарикті мойынтіректері топсаны 
айналдыра отырып, діңгектің өзін бекіту мүмкіндігі үшін қолданылады.

Порталда U пішіні бар (тікбұрышты жалпақ жақтау). Порталдың 
көмегімен құрылғыларды көтеруге, портал жазықтығында қозғалтуға және 
портал жазықтығында жоқ тіректерге орнатуға болады. Порталды еңкейткен 
кезде ұстайтын якорь мен кронштейндер әткеншек жазықтығында 
орналасқан. Порталдың тұрақтылығы бүйірлік тіректерсіз жасауға мүмкіндік 
береді. Портал конструкциялары 2.20 суретте көрсетілген.

U-тәрізді құбырлы порталдар диаметрі 1400мм және одан жоғары 
құбырлардан жасалған. Торлы портал мен көлденең лифт түріндегі көлденең 
тіреуіш те құбырдан жасалған.

А тәрізді лифт шеврон деп аталады. Шеврон жүк тізбегінің 
көтергішінен басқа, бағыттағыш блогымен және тартқыш көтергішпен 
жабдықталған, ол шевронның көлбеуін өзгертуге қызмет етеді (2.21-сурет).
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а - құбырлы портал; b - торлы портал; c - А тәрізді көтергіш; g - портты 
көтеру

2.20 сурет - Портал схемалары

Үлкен биіктіктегі және көтергіштігі бар монтаждық мачталардың 
меншікті шығыны 0,25 ... 0,35, ал порталдар - 0,33 ... 0,37 құрайды.
Діңгектердің биіктігі тұғырдағы көлік құралдарының биіктігінің 0,75-тен 
1,15-ке дейін.

1 - жүк шынжырлы көтергіш; 2 - шевр; 3 - филиал блогы; 4 - жүк тізбегі 
көтергішінің тармағы; 5 - шевронның көлбеуін өлшеуге арналған арқан; 6 -

топсалы қолдау

2.21 Сурет - Шевра схемасы

Мұнара крандары жабдықты монтаждау үшін құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындау ағынды-аралас әдісімен қолданылады. Біріншіден, 
ғимараттың бірінші қабатын және бірінші қабатта орналасқан жабдықты 
монтаждау жүзеге асырылады, содан кейін ғимараттың екінші қабатын және 
екінші қабатта орналасқан жабдықты орнату және т.б.

Ауыр жабдықты монтаждауды мұнара кранына L-тәрізді қондырманы 
қолдану арқылы жүзеге асыруға болады (2.22-сурет). Бекіту краны мен 
діңгектің мұнарасына айналмалы тірелген тіреуіштен және аяқ киімнің тіреу 
мойнына шарикті тірекке тірелген тік діңгектен тұрады. Топсалы тіректер 
кранды келесі құрылғының орнату орнына жылжытқанда қондырманы 
көтеруге мүмкіндік береді.

Жүк шкивтерінің блоктары көлденең тіректің ұштарында орналасқан 
құбыр ілгіштеріне бекітіледі. Шынжырлы көтергіштердің қашып кеткен 
сызықтары арқалықтағы дефлектор роликтері арқылы және діңгектің 
жоғарғы жағындағы дефлекторлар арқылы жүк лебедкаларына қарай 
бағытталған. Орнатылған қондырғы траверсті пайдаланып жүк тізбегінің 
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көтергіштерінен ілулі. Діңгектің басын екі бүйірлік тіреуіштермен бекітеді, 
ал кранды ұрлыққа қарсы құрылғылармен бекітеді. Кранның бум 
жабдықтары қондырманы монтаждау үшін және кранды ауыстырған кезде 
қондырманы көтеру үшін қолданылады, ал кран мұнарасы мұнара, арқалық 
және діңгектен қалыптасқан портал түріне тірек қызметін атқарады. Мұнара 
кранына L-тәрізді қондырғы мұнара кранының жүк көтергіштігінен екі есе 
көп құрылғыларды көтеруге мүмкіндік береді.

1 - мұнара краны; 2 - ригель; 3 - діңгек; 4 - шкив блогы; 5 - траверс.

2.22 Сурет - Мұнара кранына бекіту

Гидравликалық лифт мачталы көтергіштерге де жатады. 
Гидравликалық көтергіштің негізгі элементтері жүретін гидравликалық 
көтеру механизмдері қозғалатын екі тірек және траверса.

Гидравликалық лифтті пайдалану діңгектерді қолданумен 
салыстырғанда дайындық жұмыстарының көлемін 2 ... 3 есе азайтуға 
мүмкіндік береді, алайда гидравликалық лифтті қайта құру оны толық 
бөлшектеуді қажет етеді.

Шағын масштабтағы механизация. Орнату процесінде көп жұмыс 
күшін қажет ететін сантехникалық жұмыстар орындалады. Барлық 
монтажшылардың жартысы қолмен жұмыс істеуге қатысады, сондықтан 
еңбек өнімділігін жоғарылату көп еңбекті қажет ететін қол операцияларын 
механикаландырумен байланысты. Бұл мәселе соншалықты маңызды, 
сондықтан «монтаждау жұмыстарын кішігірім механизациялау» бөлімі 
жобаға енгізілген. Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде сериялы 
өндірісте де, монтаждау ұйымдарында жасалған механикаландырылған 
құралдар мен шағын көлемді механикаландыру құралдары қолданылады. 
Қолмен жұмыс жасайтын электр құралдары келесі жұмыстарды орындау 
кезінде еңбек өнімділігін арттыра алады:
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1) болттарды тарту - электр кілті, пневматикалық кілт, 
мультипликатор кілті, арнайы гидроагрегат;

2) бұрандалы - бұрау машинасы;
3) ойықтарды ойықтаушы - бұрғылау машинасы немесе тесіктерді 

орауға арналған құрылғысы бар пневматикалық соққы кілті;
4) дәнекерленген тігістерді тазарту - электр тегістеу машинасы, 

пневматикалық тегістеу машинасы, қайтымды пневматикалық щетка;
5) іргетасқа төсеу орындарын жоспарлау - электр балғасы;
6) металл кесу - электр қайшылары;
7) коррозияны жою, боялған аймақтарды тазарту - қайтымды 

пневматикалық щетка;
8) құбырларды кесу, кесу - абразивті дөңгелегі бар машина.
Механикалық кілттерді монтаждау учаскесінің жекелеген 

учаскелеріне электрмен немесе сығылған ауамен қамтамасыз ету мүмкін емес 
немесе экономикалық тұрғыдан мақсатсыз болған жағдайда қолданған жөн. 
Механикалық кілттер оларға қолданылатын күштің өсуіне (көбейтуіне) 
мүмкіндік береді. Мультипликатор пернелері механизмінің негізі кілт 
корпусында орналасқан қозғалмалы және қозғалмайтын тісті доңғалақтардың 
тістер санының шамалы айырмашылығы бар шағын өлшемді планетарлық 
редуктор болып табылады. Мультипликатор кілті (KM) реактивті (тірек) 
иінтірегі бар тістердің ішкі жіптері бар денеден тұрады, кіріс білігі және 
спутник, оған жұмыс басы бұрандалы гайкаға салынады.

Мультипликаторлы кілттерден басқа, момент күшейткіштері (УКМ) 
жасалды, олар КМ типті кілттерден айырмашылығы, болттың ұзартылған 
бұрандалы бөлігінің шығуы үшін денесінде өтетін тесікке ие, бұл көбінесе 
іргетас болттарын тарту кезінде кездеседі.

Бұрандалы қосылыстарды тарту кезінде ең көп таралған моменттің 
мәні 30 ... 8000 Нм құрайды. Бұл жұмысты физикалық энергияны аз жұмсай 
отырып орындау үшін жұмысшының кілт сабына тигізетін күшінің мөлшері 
200Н-ден аспауы керек. Осындай күш-жігермен мультипликатор пернелері 
400 ... 12000 Нм аралығында айналу моментін жасауға мүмкіндік береді.

Жыртқыш кілттер жетуге қиын жерлерде жіптерді тарту үшін 
қолданылады; оларда кішкене дайындық инсультының бұрышымен және 
моментті құлыптау механизмімен басына орнатылған ратчет механизмі бар.
Бұрандалы қосылыстарды, атап айтқанда басқарылатын күшпен іргетас 
болттарын тарту үшін гидравликалық кілттер қолданылады (2.23-сурет).

1 - тірек; 2 - гидравликалық цилиндр; 3 - сорғы станциясы күшейтілді; 
4 - кілт басы

2.23 Сурет - Гидравликалық қуат
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Кілт тірегі алынбалы болып табылады және кез-келген конфигурацияға 
ие болуы мүмкін (реактивті күштің берілуінің нақты жағдайларына 
байланысты).

Құралды тиімді пайдалану үшін қол еңбегін механикаландырудың 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу тобы ұйымдастырылады, сөрелері 
мен есептік құжаттары бар қойма салынуда, жұмысшылар электр 
құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз әдістеріне үйретіледі. Техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу тобы электрмен жұмыс жасайтын 
машиналардың қысқа тұйықталуын, оқшаулау күйін, жерге тұйықтағыштың 
күйін тексеріп, кішігірім механизация жабдықтарын пайдалану мен жөндеуді 
ұйымдастырады. Еңбекті механикаландыру құралдары үнемі жетілдіріліп 
отырады. Ескірген құрал есептен шығарылып, орнына жаңасымен 
ауыстырылды.

Шағын көлемді механикаландыру жабдықтарын қосу үшін 
төмендеткіштер, трансформаторлар, жиілік түрлендіргіштері, қоректену 
кабельдері, штепсельдік қосқыштар, әртүрлі көлденең қималардағы 
шлангтар, адаптердің арматурасы және компрессор қажет. 
Трансформаторларды, түрлендіргіштерді, компрессорды дайындау, орнату 
және баптау, сондай-ақ оларды қосу, жерлендіру, аспапты қосу, басқа жерге 
ауыстыру және т.с.с көп уақытты алады. Бұл кемшілікті жою үшін 
жылжымалы посттар жабдықталған, олар механикаландырылған құралмен 60 
... 80м радиуста жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Дәнекерлеуді механикаландыру ацетиленді, оттегін, сығылған ауаны, 
көмірқышқыл газын орталық дайындамаларда орталықтандырылған түрде 
таратуды, газ кесетін машиналарды, экрандалған газдарда дәнекерлеуге 
арналған жартылай автоматтарды, жартылай автоматты дәнекерлеу 
жартылай автоматтарын қондыруға арналған айналмалы қондырғыларды 
әзірлеу мен қолдануды қамтиды.

Механикалық қолы бар стационарлық немесе жылжымалы 
манипуляторлар, оларды өңдеу кезінде бұйымдарды шығару және 
қондырғыға қондыру, сондай-ақ тиеу-түсіру операциялары үшін жасалуда. 
Бір манипулятор ауыр және қауіпті жағдайларда ауыр жұмыстарды 
орындайтын екі жұмысшыны алмастыра алады. Манипуляторлар жоғары 
маневрге ие және оларды оператор басқарады. Бағдарламалық жасақтама 
және қашықтан басқару құралымен қолданбалы манипуляторларды табыңыз 
[22].

2.2 Тақырып Іске қосу және реттеу жұмыстары

Жиналған технологиялық жабдықты іске қосу үшін іске қосу 
жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл іс-шаралардың көлемі бүкіл жобаның 20% -
на дейін жетуі мүмкін. Бұл жұмыстар жабдықты іске қосар алдында, соңғы 
кезеңде жүргізіледі: жобалық құжаттаманың нақты көрсеткіштерге 
сәйкестігін тексеру; технологиялық желілерді дайындау және сынау; әр түрлі 
құралдар мен автоматиканы қайта қарауды, сынауды және калибрлеуді 
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жүзеге асыру; динамикалық жабдықта жұмыс жасайтын жеке қондырғылар 
мен тораптарды, қосалқы жүйелерді тест әдісімен тексеру; объектіні кешенді 
сынақтан өткізу және оны пайдалануға беру жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастырады; жабдықты кейінгі пайдалану үшін персоналды оқытуды 
жүргізу.

Әдетте, кез-келген нысанда пайдалануға беру жұмыстарын 
ұйымдастыру құрылыс-монтаж жұмыстарының соңғы мерзімінде жүзеге 
асырылады. Осы уақыттың өзінде инженерлер жобалық құжаттамада және 
орнатылған жабдықта болуы мүмкін сәйкессіздіктерді анықтады. Осыған 
байланысты келешекте ақаулар орын алуы мүмкін, сондықтан барлық 
кемшіліктерді уақытында жою өте маңызды. Бұл кезең үлкен маңызға ие 
және болашақта объектінің сенімді жұмысына кепілдік береді.

«Технологиялық жабдықты пайдалануға енгізу - ҚР RDS 1.03-05-2011» 
Мемлекеттік стандарты өндірістік объектілердің электр жабдықтарын 
монтаждау және іске қосу кезінде еңбекті қорғау мен қауіпсіздік талаптарын 
белгілейді.

Осы Мемлекеттік стандарт Қазақстан Республикасының «Техникалық 
реттеу туралы» Заңының, «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік 
қауіпсіздік туралы», Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес, сондай-ақ 
Техникалық регламенттердің ережелеріне және басқа ережелерге сәйкес 
әзірленген. монтаждау және іске қосу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
талаптарын анықтайтын ведомстволық құжаттар.

Іске қосу жұмыстары ұйымдастырушылық-техникалық дайындықты 
қамтиды: жабдықты кешенді сынау және реттеу, оның жүктемесін жобалық 
қуатқа дейін жеткізу.

ҰДП-ны ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге мыналар кіреді:
- ҰДП үшін үйлестіру жоспарын құру;
- пайдалануға беру үшін сметалық құжаттаманы әзірлеу;
- пайдалануға беру өндірісіне келісімшарттар жасасу;
- барлық кезеңдерде іске қосылған комиссиялармен есеп айырысуды 

қамтамасыз ететін мерзімде пайдалануға беру үшін қаржыландырудың 
ашылуы.

Пайдалануға беруді ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстың сипаттамалары В қосымшасында келтірілген.

Үйлестіру жоспарының ұсынылған түрі В қосымшасында келтірілген.
Іске қосуды техникалық қамтамасыз етуге мыналар кіреді:
- пайдалануға беру жобасы;
- өндірістік объектілерді технологиялық жабдықтауға арналған

жобалық құжаттамамен танысу, оны талдау және жобаға түсініктемелер
беру;

- пайдалануға беру құжаттамасын әзірлеу;
- уақытша жедел құжаттаманы әзірлеу;
- пайдалануға енгізу үшін өндірістік персоналды оқыту;
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- технологиялық жабдықты, құбыржолдарды, электр жабдықтары мен
аппараттарын, технологиялық процестерді бақылау және бақылау
құралдарын кіріс инспекциясы; құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылау.

Пайдалануға беру жұмыстарын дайындау кезінде техникалық
қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың сипаттамалары D қосымшасында
келтірілген.

Пайдалануға беруді техникалық қамтамасыз етуге енгізілген
функционалдық және технологиялық қондырғылардың тізбесі мен
құрамының ұсынылатын нысандары, сондай-ақ іске қосудың жалпы
технологиялық кестесі D қосымшасында келтірілген.

Ұйымдастырушылық-техникалық дайындық - бұл пайдалануға
енгізудің жалпы еңбек сыйымдылығының шамамен 10 ... 15% құрайды. Бұған
орнатылған жабдықты тапсырыс берушінің қатысуымен монтаждау
ұйымында пайдалануға қабылдау, іске қосу кестесін құру және
шаруашылықпен объектілерді пайдалануға беру, жұмыс орындарын
дайындау, баптаушыларға тапсырмалар әкелу және жұмыс фронтын
қамтамасыз ету кіреді.

Жабдықты кешенді сынау (еңбек сыйымдылығы тұрғысынан 20 ... 25%
құрайды) қызмет көрсететін персоналды жұмыс орындарына орналастыру
және брифинг, жабдықтың техникалық жағдайын тексеру, бақылау-өлшеу
құралдарын қолдану арқылы реттеу, машиналарды, жабдықтарды, аспаптар
мен автоматика жабдықтарын берілген режимге келтіруді қамтиды ...
Кешенді тестілеу кезінде негізгі қондырғылар мен қондырғылар сынақтан
өткізіледі, сонымен қатар кешендегі барлық жабдықтар, оның ішінде
технологиялық жүйелер, желілер, бөлімдер, цехтар және т.б. объектінің және
жұмысының дайындығын анықтайды. PTL құрамындағы машиналар мен
жабдықтарды кешенді сынау кезінде олар алдымен жүктемесіз, содан кейін
жұмыс режимінде және жүктеме астында сыналады. Кешенді тестілеуге
өнімдер шығарылатын сынақтар кіреді.

Бос уақыттағы сынақтар басталғанға дейін келесі жүйелер орнатылуы
керек: майлау, гидравлика, пневматика, салқындату, басқару және бақылау,
электр жабдықтары, қорғаныс жерге қосу, автоматика, өртке қарсы қорғаныс,
сонымен қатар сумен, газбен, сығылған ауамен қамтамасыз ету үшін
байланыс және т.б.

Сынақтарға дайындық кезінде монтаждау жұмыстарының сапасы
тексеріледі: жабдықты орнатудың дәлдігі, қауіпсіз жұмысты қамтамасыз
ететін қоршаулардың болуы, сондай-ақ редукторларда майдың болуы,
бұрандалы қосылыстардың тартылуы және т.с.с., содан кейін электр
қозғалтқышын қысқа уақытқа қосу арқылы оның білігінің айналу бағытын
және , қажет болған жағдайда, керісінше, оны қосудың екі фазасының
сымдарын ауыстыру арқылы өзгертіңіз. Қажет болса, беріліс белдіктерінің
керілуін бұрандалармен немесе тиісті созылу біліктерімен реттеңіз.

Жабдықты жобалық қуатына келтіру PTL-ді толық жүктеуді және
номиналды жұмыс режимінде барлық механизмдердің өзара әрекеттесуінің
дұрыстығын тексеруді қамтамасыз етеді. Жеке құрастыру
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қондырғыларының, жабдықтардың қалыпты жұмысынан ауытқу немесе
олардың өнімділігі төмендеген жағдайда, машиналар мен ПТЛ кешенінің
шығуын жобалық көрсеткіштерге және барлық режимдерде дәл және ақаусыз
жұмысқа қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, қажетті әзірлеу және реттеу
жұмыстары орындалады. Бұл жұмыстардың күрделілігі барлығы 40 ... 50%
құрайды,

Пайдалануға беру аяқталғаннан кейін үздіксіз жұмыс істеуді және
жабдықтың ұтымды жұмыс режиміне қол жеткізуді қамтамасыз ететін
практикалық ұсыныстар әзірленеді және техникалық есеп жасалады. Есепке
түсіндірме жазба, хаттамалардың көшірмелері, актілер, сызбалар, сызбалар
және пайдалануға беру кезінде жасалған басқа құжаттар кіреді.

Егер жабдық жүктеме кезінде 72 сағат бойы үзіліссіз және жобалық
параметрлерге сәйкес жұмыс істеген болса, іске қосу және іске қосу
аяқталған болып саналады.

 
2.2.1 Жабдықты жұмысқа қосу

Барлық құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін мердігерлер 
нысанды тапсырыс берушіге жеткізуге дайындайды. Жабдық сынақтан 
өткізіліп, қалыпты жұмыс істеуге толық дайын күйінде болуы керек.

Іске қосар алдында жабдық жұмыссыз сынаққа ұшырайды -
контейнерлер мен аппараттар қысымға ұшырайды, машиналар мен 
механизмдер алдымен бос жүрісте, содан кейін жүктеме кезінде тексеріледі. 
Сынақ режимі (қысым, ұзақтық, жүктеме), сондай-ақ жабдықтың әр түрі 
үшін ақауларды анықтау және оларды жою әдістері паспорттарда немесе 
жұмыс сызбаларында және технологиялық карталарда көрсетілген.

Тапсырыс берушінің қатысуымен байқалған ақауларды түзеткеннен 
кейін бақылау сынағы өткізіліп, жабдықтың кешенді тестілеуге дайындығы 
көрсетілген бекітілген нысанда жеткізу актісі жасалады. Нысанды кешенді 
тестілеуді тапсырыс беруші жүзеге асырады. Мердігерлер осы сынақ кезінде 
де, объектіні қалыпты жұмыс жағдайына келтіру кезеңінде байқалған кейбір 
кемшіліктерді жояды.

Госгортехнадзордың қарауындағы жабдықты (0,07 МПа-дан жоғары 
қысыммен жұмыс жасайтын құрылғылар, крандар, лифттер және т.б.) оны 
тек Қазақстан Республикасының Госгортехнадзор органдарында тіркегеннен 
кейін пайдалануға беруге болады (өнеркәсіптегі қауіпсіз жұмысты қадағалау 
комитеті) және тау-кен қадағалауы) [35].

2.2.2 Жүктелмеген және жүктеме кезінде сыналатын жабдық

Жабдықты жеке сынау жүктемесіз және жүктеме астында жүзеге 
асырылады. Бос жүріс кезінде машиналар номиналды жылдамдыққа 
біртіндеп көтеріле отырып, біліктің төмен жылдамдығымен жұмыс істей 
бастайды.
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Іске қосу кезінде анықталған ақаулар диск тоқтаған кезде жойылады, 
содан кейін қайта іске қосылады. Бірінші старттар қысқа мерзімді 5-тен 8 
минутқа дейін жасалады. Қалыпты алғашқы стартпен жұмыс істемей тұрған 
кезде одан әрі қосу ұзақтығы жабдықтың күрделілігіне байланысты 1 - 8
сағатты немесе одан да көп құрайды.

Жүктемені сынау кезінде жабдықтың жеке іске қосылуы орындалады, 
оның барысында өнімділік, қуат, қысым және т.б. біртіндеп жоғарылайды 
және бос сынау кезіндегідей параметрлер бақыланады. Сонымен қатар, олар 
жеке механизмдердің және тұтастай алғанда машинаның дірілін басқарады.

Жүктеме сынағынан кейін дірілден босатылуы мүмкін іргетас 
болттарының гайкаларының тығыздығын тексеріңіз. Тестілеу барысында 
қондырғы ұйымы мен тапсырыс берушінің өкілдері қатысады, олар 
сынақтарды аяқтағаннан кейін жабдықты кешенді сынақтарға қабылдау 
актісіне қол қояды.

Кешенді сынақтар да алдымен бос жылдамдықпен жүргізіледі, содан 
кейін бүкіл технологиялық желі немесе кешен жүктеме кезінде жұмысқа 
ауысады, содан кейін оны жобада қарастырылған тұрақты технологиялық 
режимге келтіреді және өндірісті белгіленген көлемде қамтамасыз етеді.

Технологиялық жабдықтың беріктігі мен тығыздығына сынау 
(қысымды сынау) гидравликалық немесе пневматикалық түрде жүзеге 
асырылады. Қауіпсіздік мақсатында гидравликалық сынақтарға артықшылық 
беріледі. Гидравликалық сынақтарды өткізу тәртібі келесідей:

а) аппараттың жоғарғы бөлігіне, қажет болса, сумен жабдықтауға 
арналған шүмегі бар арматура, төменгі бөлігіне - суды ағызу үшін, сонымен 
қатар ауа желдеткіші мен манометр орнатылған;

б) барлық арматураларды, люктерді сөндіріп тастаңыз, аспаптар мен 
автоматиканы өшіріңіз (аспаптар және А);

в) аппарат сумен толтырылған;
г) ауа желдеткішті жабыңыз;
д) қысымды жұмыс қысымына дейін, содан кейін сыналатын қысымға 

дейін көтеру;
f) 5 минут ұстаңыз және қысымды жұмысқа дейін төмендетіңіз;
ж) жұмыс қысымында аппарат тексеріліп, пломбалар тексеріледі;
з) қысым атмосфераға дейін төмендейді және су ағызылады. Бір 

уақытта ауа желдеткіші ашылады.
Айта кету керек, егер аппараттарда ауа қалса, онда мықтылықты 

тексеруге қатаң тыйым салынады. Аппаратта ауа бар екендігі сорғы жұмыс 
істеп тұрған кезде өлшегіш иненің өткір тербелістерімен дәлелденеді, бұл 
аппаратта қысым жасайды.

Гидравликалық сынақ режимдері келесідей:
а) егер аппараттағы жұмыс қысымы Pраб ≥ 0,5МПа болса, онда сынақ 

қысымы P исп. = 1,25Pраб;
б) егер P раб. ≤ 0,5МПа, содан кейін P исп. = 1,5P раб .
Әдетте, құрылғылар гидравликалық жолмен беріктікке тексеріледі 

және тек ерекше жағдайларда, Госгортехнадзордың арнайы рұқсатымен 
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пневматикалық түрде сыналады, бірақ қысым жұмыс қысымынан жоғары 
көтерілмейді.

Пневматикалық сынақтар келесі жағдайларда ерекшелік ретінде жүзеге 
асырылады:

а) тіреулер немесе құрылым гидравликалық сынақ кезінде 
аппараттарды толтыратын судың салмағына есептелмеген кезде (газ 
аппаратурасы);

б) атмосфераның төмен температурасында, су мұзға айналуы мүмкін 
кезде;

в) ерекше себептер: тығыздағыш материалдар суда ерігенде немесе 
гидростестілеуден кейін аппаратты мұқият кептіру қажет болғанда.

Пневматикалық сынау кезінде аппараттар тексеріліп, тығыздығын 
бақылау үшін дәнекерленген тігістер мен фланецті қосылыстар сабынды 
сумен суланады.

Тесттер кезінде анықталған барлық ақаулар бормен белгіленіп, 
түзетіледі. Олар сондай-ақ жаңғақтарды тартады, тығыздағыштарды 
ауыстырады, ақаулы жерлерді кеседі, содан кейін дәнекерлейді. Содан кейін 
тестілер қайталанады. Егер сынықтан кейін жарықтар болмаса, 
дәнекерленген жіктердің терлеуі болмаса және қалдық деформациялар 
болмаса, аппарат сынақтан өтті деп саналады.

Бақылау тестілері

1. Орнату орны
А) жолдары мен коммуникациясы бар өндірістік және тұрмыстық 
ғимараттар кешені.
B) өндірістік ғимараттар кешені.
C) жолдары бар өндірістік және тұрмыстық ғимараттар кешені.
D) өндіріс алаңдарының кешені.
E) дұрыс жауап жоқ.

2. Жабдықты жеткізу.
A) Жабдықтарды машина жасау зауыттарынан тасымалдау.
B) Жабдықтарды инженерлік зауыттардан құрылыс алаңына 
тасымалдау жеке бөліктер түрінде үйінді түрінде, блоктар түрінде 
және толық құрастырылған түрде жүзеге асырылуы мүмкін.
C) Жабдықты орнату
D) Жабдықты бөлек бөлшектер ретінде тасымалдау.
E) дұрыс жауап жоқ.

3. Аппаратты жүктеу кезінде платформа біркелкі жүктеледі, 
аппарат массасының центрі платформаның көлденең осінен 
платформа табанының ұзындығынан көп ауысуына мүмкіндік 
бермейді.
A) ½
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B) 1/4
C) 1/8
D) 1/6
E) 2/3

4. Айналмалы әдіс базалық жинақтау ұйымынан едәуір қашықтықта 
шашыраңқы объектілерді салу үшін қолданылады, егер олар құрылысқа 
толық дайын және аяқталған болса.
A) 100%
B) 75%
C) 50%
D) 25%
E) 10%

5. Блоктардың шеттері арасындағы саңылау байланыстырушы 
жолақтың қалыңдығына байланысты автоматты түрде орнатылады
A) 1 ... 2 мм
B) 5 ... 6 мм
C) 3 ... 4 мм
D) 8 ... 10 мм
E) 6 ... 10 мм
6. Металл қаңылтырды жер үсті бойынша тасымалдау кезінде,
тасымалданған металл қаңылтыр мен жол жабынына зақым
келтірмеу үшін,
A) сырғанау
B) біліктер
C) құрылыс
D) түгендеу ормандары
E) тоқыма итарқа

7. Жеңіл итарқа болат арқаннан жасалады, оның ұштарында арқанды 
қажалудан қорғайтын көтергіштері бар ілмектер болады. Арқанның 
ұзындығы
A) 5к
B) 10д
C) 20d
D) 15к
E) 25к

8. Полиспаст бұл
А) арқанмен байланысқан жұп көпбөлшекті блоктар. Арқан екі 
блоктың біліктерін кезекпен айналып өтеді.
B) арқанмен жалғанған блоктар.
C) бірнеше рөлді блоктар.
D) арқан роликтерге дәйекті түрде оралған.
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E) дұрыс жауап жоқ.

9. Ұяшықтар үшін қолданылады
A) жабдықты үлкен биіктікке көтеру.
B) жабдықты төмен биіктікке көтеру, жабдықты іргетасқа туралап 
орнату.
C) жабдықты монтаждау, туралау және далада орнату.
D) көтеру жабдықтары.
E) дұрыс жауап жоқ.

10. Қол лебедкалары үшін қолданылады
А) жүкті көлденең бағытта қозғалту
B) жүктемені көлденең және көлбеу бағытта қозғалту.
C) көтеру кезінде және брекенттерді керу үшін жүкті іздеу.
D) жүктің көлденең және көлбеу бағыттардағы қозғалысы және 
көтеру кезінде жүктемені тартуға және тіректерді тартуға 
көмекші механизмдер ретінде.
E) дұрыс жауап жоқ.

11. Ілмекке жету - арасындағы қашықтық
A) айналмалы табақтың және ілмек блогы центрінің тік осінің 
(немесе көтерілетін жүктің ауырлық центрінің) тік осі.
B) бұрылмалы табақтың көлденең айналу осі және ілмек блогы 
центрінің тік осі (немесе көтерілетін жүктің ауырлық орталығы).
C) бұрылмалы табақтың айналуының тік осі және ілмек блогы 
центрінің көлденең осі (немесе көтеріліп жатқан жүктің ауырлық 
орталығы).
D) айналмалы үстел мен жүргізуші кабинасының айналуының тік осі.
E) дұрыс жауап жоқ.

12. Гидравликалық тіреулер кранды көлбеу күйде алаңға ° -ке дейін 
көлбеу орнатуды қамтамасыз етеді.
A) 1 °
B) 2 °
C) 3 °
D) 4 °
E) 5 °

13. Бумның ұзындығының және бумның көлбеу бұрышының 
вертикалдан өсуімен кранның көтеру қабілеті төмендейді, сондықтан 
монтаждау жұмыстары кезінде жебелі крандардың пайдалы көтеру 
қабілеттілігі максималды номиналды көтеру қабілетінің тек% -н 
құрайды.
A) 25 ... 30%
B) 30 ... 40%
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C) 40 ... 50%
D) 50 ... 60%
E) 60 ... 70%

14. Көтеру кезінде жүк тізбегі блоктарының вертикалдан ° -дан 
артық ауытқуына жол берілмейді.
A) 1 °
B) 2 °
C) 3 °
D) 4 °
E) 5 °

15. Орнатылған технологиялық жабдықты іске қосу үшін іске қосу 
жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл іс-шаралардың көлемі бүкіл жобаның 
20% -на дейін жетуі мүмкін

A) 10% дейін
B) 15% дейін
C) 20% дейін
D) 25% дейін
E) 30% дейін

16. Ұйымдастырушылық-техникалық дайындық шамамен% құрайды
A) 10 ... 15%
B) 15 ... 20%
C) 20 ... 25%
D) 25 ... 30%
E) 30 ... 35%

17. Жабдықты оның жобалық қуатына келтіру PTL-ді толық 
жүктеуді және номиналды жұмыс режимінде барлық механизмдердің өзара 
әрекеттесуін тексеруді қамтамасыз етеді. Бұл жұмыстардың күрделілігі 
шамамен% құрайды

A) 20 ... 30%,
B) 30 ... 40%,
C) 40 ... 50%
D) 50 ... 60%
E) 60 ... 70%

18. Іске қосу кезінде анықталған ақаулар диск тоқтаған кезде 
жойылады, содан кейін қайта іске қосылады. Бірінші старттар қысқа 
мерзімді болады

A) 5-тен 8 минутқа дейін
B) 10-15 минут
C) 15-20 минут
D) 20-дан 25 минутқа дейін
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E) 25-30 минут

19. Жабдықтың күрделілігіне байланысты қалыпты алғашқы іске 
қосылу кезінде жұмыс істемей тұрғаннан кейінгі іске қосу ұзақтығы сағат 
немесе одан да көп.

A) 2 - 10 сағат
B) 4 - 12 сағат
C) 1 - 8 сағат
D) 10 - 12 сағат
E) 5 - 8 сағат

20. Госгортехнадзорға бағынатын жабдық (МПа-дан артық 
қысыммен жұмыс істейтін құрылғылар, крандар, лифттер және т.б.) оны 
Қазақстан Республикасының Госгортехнадзор органдарында тіркегеннен 
кейін ғана пайдалануға рұқсат етілуі мүмкін (өнеркәсіптегі жұмыстардың 
қауіпсіз жүргізілуін қадағалау комитеті және тау-кен жұмыстарын 
қадағалау).

A) 0,07 МПа
B) 0,7 МПа
C) 7 МПа
D) 0,07 Па
E) 7 кПа

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

Практикалық жұмыс 2.1 Салмақты таңдау үшін бұтақтардағы күш-
жігерді есептеу

Салмағы 4000 кг жүк ілмектен 4SK8 итарқа арқан бұтақтарының 
көмегімен ілініп тұр, вертикалдан 150 бұрышқа қисайған.

Сызықтардың тармақтарындағы күш-жігерді анықтаңыз
Шешім:
1. Слингтің бір аяғына күш салу

S = n (m/k) =1,03∙ (4000/4)=1030 кг

1. 4 арқан тармағында жалпы күш

Sо = 4∙S= 4∙ 1030=4120кг

4SK8: 4-арқан тармақтарының саны; SK - болат арқан;
8- итарқа көтергіштің максималды сыйымдылығы, т
Жауабы: итарқаның максималды көтеру қабілеті 8000 кг болғандықтан, 
берілген жүктің массасы 4000 кг құрайды, итарқа арқанының 4 
тармағына жалпы күш 4120 кг құрады. 4SK8 итарқа дұрыс таңдалған.
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Практикалық жұмыс 2.2 Арқанның жарамдылығын есептеу

Есептеу мысалы
Бір жақты және көлденең арқанның жарамдылығын келесі бастапқы 

мәліметтермен анықтаңыз: арқандағы жіптер саны 6, арқанның бір 
тізбегіндегі сымдар саны 37, 7 сымдар үзілген. Беттік тозу 25% құрайды.

Шешім:
1. Бір жақты арқандағы сымдардың жалпы саны

N=a∙в= 6∙37=222,                                           (2.1)

мұндағы а - арқандағы жіптер саны (2.1 кесте),
в - бір арқандағы сымдардың саны (2.2 кесте).

1. Арқандағы рұқсат етілген үзілген сымдардың саны

С= 𝑑𝑑𝑑𝑑∙𝑧𝑧𝑧𝑧
100

=  13∙60
100

= 7,8 проволок,                            (2.2)

мұндағы d - бір жақты төсеу (2.1 кесте),
z - төсеу қадамындағы үзілістер саны,% (кесте 2.2).
Жауап: есептің шарты бойынша 7 сым кесілген, есеп бойынша бір 

жақты төселген арқандағы үзілгіш сымдардың саны 7,8,7 <7,8 - бір жақты 
төселген арқан қолайлы.

1. Бір жақты және көлденең арқандағы сымдардың жалпы саны бірдей.
2. Көлденең арқандағы рұқсат етілген үзілген сымдардың саны

С= 𝑑𝑑𝑑𝑑∙𝑧𝑧𝑧𝑧
100

=  26∙60
100

= 15,6 сым

мұндағы d - кросс төсеу (2.1 кесте);
z - төсеу қадамындағы үзілістер саны,% (кесте 2.2).

Кесте 2.1- Арқаннан бас тарту керек болатын арқанның бір қадамының 
ұзындығындағы сымдардың үзілу саны

Қауіпсіздік
ережелерімен 
белгіленген D 

қатынасындағы 
бастапқы 

қауіпсіздік 
коэффициенті: d *

Қанат конструкциясы
6 ∙ 19 = 144 + 1ос

жіптер саны ∙ бір жіптегі 
сымдар саны = бір 

арқандағы сымдар саны + 
негізгі болат өзек

6∙37=222+1ос 6∙61=366+1ос 18∙19=342+
1ос

Свивка
крестік біржақты крестік біржақты крестік біржақты крестік біржақты

6-ға дейін 12 6 22 11 36 18 36 18
6-ден 7 –ге дейін 14 7 26 13 38 19 38 19
7-ден жоғары 16 8 30 15 40 20 40 20
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Кесте 2.2- Беттің тозуына және коррозияға байланысты арқаннан бас тарту 
нормалары

Беттің тозуы немесе коррозия нәтижесінде сым 
диаметрінің төмендеуі,%

Свивкадағы үзілістер саны,% -
дан%

10 85
15 75
20 70
25 60

30 және астам 50

Жауап: есептің шарты бойынша 7 сым кесілген, есеп бойынша кросс-
арқандағы рұқсат етілген үзілген сымдар саны 15,6 құрайды. 7 <15.6 арқан 
жақсы.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. Қандай жұмыс құрастыруға жатады?
2. Жұмыс өндірісінің жобасы нені қамтиды?
3. Орнату сызбаларында қандай жұмыс әдістері бар?
4. Орнату жұмыстарының кестелері қандай?
5. Орнату алаңы дегеніміз не?
6. Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру.
7. Жабдық қалай тасымалданады?
8. Көлемді және габаритті емес жабдық.
9. Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру әдістері.
10. Түйіндік әдіс дегеніміз не?
11. Өнеркәсіптік қондыру әдісі дегеніміз не?
12. Гильотин қайшылары не үшін қажет?
13. Арқандарды сынау үшін қандай құрылғылар қолданылады?
14. Металл конструкцияларын дәнекерлеу қалай жүзеге асырылады?
15. Сырғымалы әдіс дегеніміз не?
16. Құрастыру құралдары.
17. Монтаждау құрылғылары мен механизмдері.
18. Жолдар не үшін қажет?
19. Шынжырлы көтергіш дегеніміз не?
20. Көтергіш крандардың элементтері.
21. Кранға не жетеді?
22. Іске қосу және реттеу жұмыстары.
23. Жөндеуден кейін жабдықты сынаудың қандай түрлері жүргізіледі?
24. Діңгекті көтергіштердің мақсаты.
25. Лебедка якоры дегеніміз не?
26. Жабдықтардың гидравликалық сынауының қандай режимдерін 

білесіз?
27. Ауыр крандар.
28. Арқаннан бас тарту дегеніміз не?
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29. Болат арқан.
30. Кендір арқандар.

Ұсынылатын оқу тізімі

1. Схиртладзе А. Г., Феофанов А.Н., и др. Организация и 
проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: В 2 ч.М.: 
ИЦ «Академия» 2016. - 272, 256 с.

2. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования. – М., Академия, 2005

3. Жиркин Ю.В. Надежность, эксплуатация и ремонт 
металлургических машин. – М., Теплотехник, 2009
4 Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 
общепромышленного оборудования. Справочник. – М., НЦ ЭНАС, 
2006г. 

Қысқаша тұжырымдар
Бұл модуль негізгі және байланыстырушы материалдарға арналған 

химиялық өндіріс жабдықтарын монтаждау, іске қосу және дайындық 
жұмыстарын ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

Жинау механизмдерінің, қондырғылардың және құралдардың 
толық сипаттамасы ұсынылды. Осы модульді меңгеру және практикалық 
дағдыларды үйрету үшін практикалық жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға 
арналған сұрақтар келтірілген, қосымша ақпарат көздері. 
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3 БӨЛІМ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ

Кіріспе
Бұл КM13 модулі қолданыстағы ережелерге сәйкес техникалық және 

технологиялық құжаттаманы дайындау және профилактикалық қызмет 
көрсету жүйесін дамытуға қажетті білім, білік және дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нәтижесінде студенттер игереді: жоспарлы-
профилактикалық жүйені; ағымдағы және күрделі жөндеу кезіндегі, сондай-
ақ күрделі жөндеу кезеңіндегі жұмыстардың тізбесі; техникалық байқау және 
қызмет көрсету жүйесі; қолданыстағы нормативтік құжаттар, мемлекеттік 
және салалық стандарттар, техникалық шарттар.

Модульді оқып-үйрену кезінде тренерлер жөндеу кестесін жасау 
дағдыларын игереді, жабдықтың төлқұжатына жазба енгізе алады, ақаулы 
ведомосін жасай алады, жабдықты жөндеуге өтінім бере алады, қосалқы 
бөлшектер мен механизмдердің, жанар-жағармай материалдарының шығыны 
туралы есептер жасай алады, жабдықты жөндеуге қабылдау және тапсыру 
туралы актілер жасайды. 

Тақырып 3.1 Жабдықтарды тексеру, техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу кестелері

3.1.1 Профилактикалық тексерулер

Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетудің және жоспарлы-
профилактикалық тексерулердің мақсаты - дұрыс майлау арқылы тораптар 
мен бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуын болдырмау, сонымен қатар 
ақаулар мен ақауларды уақтылы анықтау және жою.

Ауысымдағы жабдыққа техникалық қызмет көрсету және қадағалау 
тиісті салалардың механикалық жабдықтарын техникалық пайдалану 
бойынша бекітілген ережелерге сәйкес жүргізілуі керек. PTE әлі бекітілмеген 

КМ11
• Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ12
• Іске қосу күйге келтіру жұмыстарын өткізу, жабдықты іске қосу, іске 

қосу

КМ13
• Жабдықтарды тексеруге, тексеруге және жөндеуге арналған кесте (кесте) 

дайындау

КМ14
• Жабдықтарды жөндеу және жаңарту есебін ұйымдастыру

• «ТЕХНИК-МЕХАНИК» БІЛІКТІЛІГІ
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жабдыққа техникалық қызмет көрсету оны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес жүргізілуі керек.

Жабдықтарды жоспарлы-профилактикалық тексерулер өндірістік 
бөлімдердің кезекші, техникалық қызмет көрсететін және жұмыс істейтін 
персоналымен жүзеге асырылады және бұзылулар мен жабдықтардың 
кенеттен істен шығуына себеп болатын ақауларды анықтауға және жоюға 
бағытталған.

Барлық жабдықтар оның техникалық жарамдылығына жауап беретін 
кезекші, техникалық қызмет көрсететін және жұмыс істейтін персоналдың 
белгілі бір командаларына (немесе адамдарға) берілген жерлерде таратылуы 
керек. Жабдықтың қауіпсіздігі кезекші персоналды ауысым кезіндегі барлық 
алаң жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігі үшін жауапкершіліктен 
босатпайды.

Цех жабдықтарының күйі мен жұмысқа қабілеттілігі операциялық 
персоналмен (басқару пультінің операторлары, машинистер, машинистер, 
ауысым бастығы және т.б.) және механикалық қызметтің кезекші 
персоналының ауысымды қабылдау-тапсыру журналында көрінуі керек.

Ауысымдарды қабылдау және тапсыру журналдарында мыналар 
жазылуы керек:

а) кестеге сәйкес бекітілген жабдықты тексеру нәтижелері;
б) ауысым кезіндегі жабдықтың жай-күйі, оның жұмысын немесе 

жұмыс жағдайының қауіпсіздігін бұзатын ақаулар мен ақаулар;
в) ақаулар мен ақауларды жою бойынша қабылданған шаралар;
г) жұмыс істемеуіне, жабдыққа байланысты тоқтап қалу ұзақтығы;
д) жабдықты техникалық пайдалану ережелерін бұзу.
Журнал деректері келесі ауысымда ақаулықтарды жою жұмыстарының 

көлемін және мазмұнын анықтауға, сонымен қатар жоспарлы 
профилактикалық жұмыстардың келесі аялдамасына арналған дереккөз 
болып табылады.

Сондай-ақ, механикалық қызметтің инженерлік-техникалық персоналы 
жабдықты жоспарлы профилактикалық тексеруден өткізуді қарастырады. Бұл 
емтихандар:

а) бұзылуға немесе апаттық жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін 
ақауларды анықтау;

б) машиналардың аса маңызды бөлшектері мен тораптарының 
техникалық жағдайын белгілеу және жоспар бойынша орындалатын жөндеу 
көлемін нақтылау.

Инженерлік-техникалық персоналдың жабдықты мерзімді тексеру 
кестесін жабдықтар цехы бастығының көмекшісі немесе шеберханасы 
жасайды және оны кәсіпорынның бас механигі бекітеді. Кестелердің 
орындалуын бақылау цехтардың басшыларына және кәсіпорынның бас 
механигі (ОГМ) бөліміне жүктелген.

Жинақтар мен бөлшектердің тозуы, жарықтар, деформациялар және 
жабдықтың қалыпты күйінен басқа ауытқулар тексерулер мен тексерулер 
кезінде табылған жабдықтың жұмысында ақаулыққа әкелуі мүмкін, 

  
 



260

агрегаттық журналдарда дереу жазылуы керек (3-нысан, 2-қосымша). 
Жабдық элементтерін ауыстыру қажеттілігін анықтайтын қондырғылар мен 
машина бөлшектерінің және басқа белгілердің рұқсат етілген ең жоғары 
тозуы тиісті техникалық пайдалану ережелерінің (ПТЭ) «Қайта қарау және 
жөндеу» бөлімдерінде келтірілген.

Көтергіш крандар мен құрылғылар, көтергіштердің барлық түрлері, 
аспалы кабельдер, сондай-ақ қысыммен жұмыс жасайтын кемелер мен 
құрылғылар, әдеттегі профилактикалық тексерулерден басқа, сондай-ақ 
қолданыстағы ережелерге сәйкес осындай жабдықты қадағалауға жауапты 
адамдар жүргізетін техникалық тексерулер мен сынақтарға жатады. 
Госгортехнадзор.

3.1.2 Тұтқыр материалдарды және сусымалы материалдарды 
шығаруға арналған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

 

Техникалық қызмет ауысым бастығының (учаскелер, бөлімдер, ауысым 
шеберлері) басшылығымен оперативті (механизаторлар, машинистер, 
операторлар және т.б.) және кезекші қызмет көрсететін персоналмен 
(бригадирлердің көмекшілері, кезекші слесарьлар, электриктер, аспаптар 
және автоматика техниктері және т.б.) жүзеге асырылады. кәсіпорындарда 
қолданыстағы жұмыс орындарының нұсқаулықтары мен ережелеріне сәйкес.

Ауысымға техникалық қызмет көрсету - жөндеу арасындағы 
жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін негізгі қызмет.

Сондықтан, кәсіпорындарда әр жұмыс орнына нақты нұсқаулар болуы 
керек, оларда технологиялық жүйеге енгізілген жабдықтардың әр түріне 
күнделікті қызмет көрсету бойынша кешенді нұсқаулар болуы керек.

Жабдықтарға ауысымда техникалық қызмет көрсету кезекші 
персоналға және цехтардың эксплуатациялық құрамына жүктеледі, олар: 
жабдықтың жұмысына жүйелі бақылау жүргізу, бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштерін, үйкеліс қондырғыларының қызу дәрежесін 
және оларға майлау материалдарының жеткіліктілігін тексеру; жабдықтың 
жұмысындағы ұсақ ақаулар мен ақаулықтарды жою, бұл үшін ауысым 
аралық аялдамаларды, ауысымішілік технологиялық үзілістерді қолданады, 
қажет болған жағдайда оны тоқтату туралы қолданыстағы ережелерге сәйкес 
жабдықты арнайы тоқтатады; жекелеген құрылғылармен жабдықталған 
жабдықтың үйкеліс қондырғыларын, белгіленген режимдегі майлау 
материалдарын белгіленген режим бойынша майлау және майлаудың қою 
және сұйық майлаудың орталықтандырылған жүйелерімен жеткізілуін 
бақылау; машиналардың тораптары мен бөлшектерін бекітудің сенімділігін 
тексеру, олардың әлсіреуі қондырғының авариялық тоқтауын тудыруы 
мүмкін, дірілдер мен жабдықтың басқа да маңызды элементтерінде 

Техникалық қызмет көрсету - жөндеу арасындағы жабдықтың 
өнімділігін сақтау үшін қажет жұмыстар жиынтығы.
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тербелістер мен ерекше шудың болуын тіркеу; жабдықты таза ұстаңыз және 
майлаудың ағып кетуіне жол бермеңіз; мойынтіректерді салқындату 
жүйелерінің күйін тексеру; жерге тұйықтаудың жарамдылығын тексеру;
жылу оқшаулаудың және коррозиядан қорғаудың жалпы жағдайын анықтау; 
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында күзет 
құрылғыларының күйін тексеру.

Күнделікті техникалық қызмет көрсету келесі негізгі жұмыстарды 
қамтиды: сүрту, тазарту, жүйелі түрде сырттай қарау, майлау, қатайту, майлы 
тығыздағыштар, мойынтіректердің май және салқындату жүйелерінің күйін 
тексеру, бекіткіштердің, жалғаулардың күйін бақылау және оларды қатайту, 
жерге тұйықталу қабілетін тексеру, ұсақ ақауларды жою, ішінара реттеу, 
жылу оқшаулаудың жалпы жағдайын анықтау және коррозиядан қорғау, 
қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында қоршау 
құрылғыларының күйін тексеру және т.б.

Ауысымға техникалық қызмет көрсету, әдетте, технологиялық процесті 
тоқтатпай жүзеге асырылады.

Анықталған ақаулар мен ақауларды ауысымның технологиялық және 
кезекші қызмет көрсету персоналы мүмкіндігінше тезірек жойып, ауысым 
журналына жазуы керек.

Анықталған ақаулар мен күнделікті қызмет көрсету жұмыстарын 
есепке алуға арналған ауысым журналы жұмыс істеп тұрған жабдықтың 
техникалық жағдайы мен жұмысқа қабілеттілігін көрсететін алғашқы құжат 
болып табылады және кезекші техникалық қызмет көрсету персоналының 
жұмысын бақылауға қызмет етеді. Ауысу журналы, әдетте, ауысым бастығы 
немесе кезекші техникалық қызмет көрсету персоналының бригадирлері 
арқылы жүргізіледі.

Ауысымға қатысушы адамға: алдыңғы ауысымның жазбаларымен 
танысуға; жабдықтың күйімен танысыңыз. Егер журналда көрсетілмеген 
ақаулар мен ақаулар анықталса, бұл туралы тиісті жазба жасаңыз.

Ауысым журналында мыналар жазылуы керек: тіркелген жабдықты 
тексеру нәтижелері; жабдықтың қалыпты жұмысын немесе еңбек 
жағдайларының қауіпсіздігін бұзатын барлық ақаулар, ақаулар мен ақаулар; 
ақаулар мен ақауларды жою бойынша қабылданған шаралар; технологиялық 
персоналдың және бұзушылар атауларының жабдықты техникалық 
пайдалану ережелерін бұзуы; ақауларды және ақауларды жою туралы 
ескертулерді жойған адамның қолымен қояды.

3.1.3 Жылдық және айлық жөндеу кестесі

Жабдықтар мен қондырғыларды жөндеуді жоспарлау келесі негізгі 
факторларды ескере отырып жүзеге асырылады [26]:

– белгіленген жөндеу циклі және оның құрылымы;
– тауарлық өнімді шығару бойынша белгіленген бағдарламаның іске 

асырылуын қамтамасыз ету;
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– кәсіпорынның жөндеу қызметі, мердігерлік жөндеу және құрылыс 
ұйымдарының мүмкіндіктері;

– жеткізуші кәсіпорындардың шикізатты, реактивтерді және басқа да 
қажетті материалдарды беру ырғағы мен ерекшеліктері;

– кәсіпорындағы технологиялық қондырғылардың өзара байланысы;
– ыдыстар мен аппараттарды тексеру және сынау кезеңділігі.
Жөндеу циклінің құрылымы. Жөндеу (күрделі жөндеу) циклінің 

ұзақтығы бір күрделі жөндеу аяқталған сәттен бастап келесі күрделі жөндеу 
аяқталғанға дейін есептеледі, барлық типтегі жоспарлы жөндеу кезіндегі 
жабдықтың жұмысы мен тоқтап қалуы. Жөндеу циклінің құрылымы барлық 
жөндеу түрлерінің кезектесуін белгілі бір дәйектілікпен және белгілі бір 
уақыт аралығында анықтайды.

Жабдықты жөндеудің негізгі циклінің ұзақтығы көп жағдайда бірыңғай 
салалық стандарттармен анықталады. Сол стандарттар жабдықты пайдалану 
ұзақтығын екі қатарлы ағымдағы жөндеу арасындағы уақытты белгілейді, 
оны күрделі жөндеу кезеңі немесе күрделі жөндеу кезеңі деп атайды. Күрделі 
жөндеу циклінің стандарттан рұқсат етілген ауытқулары ± 10% құрайды, 
күрделі жөндеу кезеңінде олар ± 15% жетеді. Рұқсат етілген нормалардан 
асып түсетін стандарттардан ауытқу жабдықтың жай-күйін мұқият 
тексергеннен кейін ғана мүмкін болады, ол үшін белгіленген нысанда акт 
жасалады [35].

Стандарттар сонымен қатар жүйеден ажыратылған сәттен бастап 
циклге енгенге дейін есептелген жөнделген жабдықтың тоқтап тұруын 
қарастырады. Технологиялық қондырғыны (цехты) жөндеу кезіндегі тоқтап 
қалу ұзақтығы осы қондырғыға (цехқа) шикізат беру тоқтатылған сәттен 
бастап, ол қалыпты жұмыс қалпына келтірілгенге дейін анықталады.

Белгіленген стандарттар мен алдыңғы кезеңдегі жұмыс нәтижелері 
негізінде қондырғының (цехтың) бастығы мен механигі қондырғының бас 
механигі бөліміне ұсынылатын жабдықты және технологиялық қондырғыны 
(цехты) жөндеу бойынша жылдық кестенің жобасын жасайды. Зауыттың бас 
механигінің қызметі жиынтық жылдық жоспар-кестелерді жасайды.

Қондырғыларды (цехтарды) жөндеудiң жылдық кестесi кәсiпорынның 
бас мамандарымен, ал күрделi жөндеу бөлiгiнде - кәсiпорынның басшысы 
бекiткен және белгiленген нысанда ресiмделген өз мердiгерлерiмен 
келiсiледi.

Жабдықтарды жөндеудің жылдық кестесін (бактар мен газ 
ұстағыштардан басқа) зауыттың бас механигі бекітеді. Цистерналар мен 
бензин цистерналарын жөндеудің жылдық кестесін бас инженер бекітеді.

Жөндеу циклі - жабдықтың барлық қайталанатын түрлері белгілі бір 
дәйектілікпен орындалатын ең аз қайталанатын уақыт аралықтары немесе 
жабдықтың жұмыс уақыты.
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Бекітілген жылдық кестелер негізінде технологиялық қондырғыларды, 
бактар мен газ ыдыстарын, машиналарды, желдету және жылыту жүйелерін, 
көтеру механизмдерін, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеуге ай сайынғы 
кестелер жасалады.

Ай сайынғы кесте жылдық кестені нақтылауға және түзетуге қызмет 
етеді. Жоспарлы профилактикалық қызмет көрсетудің ай сайынғы кестесін 
өндірістік бөлімдер кәсіпорынның жабдықтарын ағымдағы және күрделі 
жөндеудің бекітілген жылдық кестесі негізінде жасайды. Кестені құру 
кезінде жоспарланған айда жөндеудің басталу күндері және олардың 
ұзақтығы көрсетіледі.

Ай сайынғы кестелер жабдықты жөндеуге жоспарлы тоқтату 
мерзімдері мен олардың ұзақтығын есепке алуды, сондай-ақ нақты 
орындалған жөндеу туралы жазбаларды қамтамасыз етеді. Жөндеудің нақты 
орындалуы туралы жазбаларды олар цехтарда аяқталғаннан кейін -
механикалық жабдықты пайдалану және жөндеу қызметінің бастығы, бас 
механика бөліміне (ОГМ) - ППР бюросының жауапты адамы жасайды.

Техниканы жөндеудің айлық кестелері техникалық жағдайы мен 
жұмыс уақыты ескеріле отырып жасалады. Ай сайынғы кестелер 
жоспарланған күннің алдындағы айдың 25-інен кешіктірмей жасалады. 
Қондырғыларды (шеберханаларды), цистерналар мен газ цистерналарын 
жөндеу кестесінен ауытқуға кейбір жағдайларда қондырғының бас механигі, 
бас энергетик, бас прибор инженері, өндіріс бойынша бас инженердің 
орынбасарларынан тұратын комиссия бас инженердің жетекшілігімен 
комиссия жабдықтың, ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайын 
тексеріп, тексергеннен кейін ғана жол беріледі. , қауіпсіздік шаралары 
туралы, техникалық қадағалау қызметінің бастығы, цехтың бастығы және аға 
механигі, қондырғының бастығы және механигі. Тексеру және техникалық 
жағдайды тексеру нәтижелері актімен ресімделеді. Жабдықты жөндеуді 
кейінге қалдыру мүмкіндігін бас механиктің басшылығымен комиссия 
анықтайды және: актімен ресімделеді Жөндеудің нақты орындалуы туралы 
кестедегі ескертулер олар аяқталғаннан кейін жасалады: цехтарда -
механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметінің 
бастығы, кәсіпорында - жабдықты профилактикалық қызмет көрсету 
бюросына жауапты адам. [14]

3.2 Тақырып Техникалық және технологиялық құжаттама

Технологиялық құжаттаманы жасау - өндірісті технологиялық 
дайындау міндеттерінің бірі. Осы құжаттама негізінде еңбек пен материалдар 
мен энергияны тұтынудың стандарттары жасалып, технологиялық жабдықты 
(СТО) сатып алу мен дамыту ұйымдастырылған [46].

Технологиялық құжаттама - бұл жеке технологиялық процестерді 
анықтайтын құжаттар жиынтығы.
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ТП-ға арналған құжаттар технологиялық құжаттаманың бірыңғай 
жүйесі (ESTD) стандарттарының талаптарына сәйкес ресімделеді. Негізгі 
технологиялық құжаттар [46]:

- жалпы мақсат - бұл тақырыптық парақ, эскиздер картасы және 
технологиялық нұсқаулар. Мұндай құжаттардың нысандары МЕМСТ 3.1105-
84 белгілейді;

- арнайы мақсат - әр түрлі карталар (маршруттау, технологиялық, 
типтік немесе топтық процесс, пайдалану, түзету, жинақтау және т.б.) және 
тізімдер (құрал-саймандар, жабдықтар, материалдар және т.б.).

Технологиялық құжаттар мәтіндік және графикалық болып бөлінеді.
Мәтіндік құжаттар негізінен тұтас мәтінді немесе бағандарға, 

бөлімдерге және ішкі бөлімдерге бөлінген мәтінді қамтиды. Мәтіндік 
құжаттарды әзірлеу кезінде өндіріс түрі мен сипатына байланысты ТП 
сипаттамасының келесі түрлері қолданылады:

- маршрут - өтпелер мен технологиялық режимдерді көрсетпей, 
олардың орындалу ретімен маршруттық картадағы барлық технологиялық 
операциялардың қысқартылған сипаттамасы;

- жедел - ауысулар мен технологиялық режимдерді көрсете отырып, 
барлық технологиялық операциялардың орындалу ретімен толық 
сипаттамасы;

- маршруттық-эксплуатациялық - басқа технологиялық құжаттардағы 
жеке операцияларды толық сипаттай отырып, оларды орындау ретімен 
технологиялық картадағы технологиялық операциялардың қысқартылған 
сипаттамасы.

- ТП-ны жаппай өндірісте дамытуда олардың жедел сипаттамасы, ал 
жаппай өндірісте - негізінен олардың маршруттық-эксплуатациялық 
сипаттамасы қолданылады.

Графикалық құжаттар өнімнің кескіндерін қамтиды және орындалған 
әрекеттерді бейнелеу үшін мәтіндік құжаттарға визуалды қосымша ақпарат 
ретінде қызмет етеді. Мұндай құжаттарға бұйымдардың эскиздері немесе 
олардың компоненттері, технологиялық қондырғылар мен позициялардың 
суреттері, құрылғы сызбалары (кинематикалық, электрлік, гидравликалық 
және т.б.), графиктер және т.б.

ТП немесе операцияны орындау үшін қажетті және жеткілікті 
технологиялық құжаттар жиынтығы - бұл титулдық парақты, эскиз 
карталарын, технологиялық нұсқаулықтар мен карталарды, типтік ТП үшін 
бөлшектердің (құрастыру қондырғыларының) тізімдерін, технологиялық 
құжаттарды, жабдықты, құралдарды қамтитын ТП құжаттардың 
(операциялардың) жиынтығы. және т.б.

Технологиялық құжат - бұл жеке немесе басқа құжаттармен бірге ТП 
немесе өнімді қызмет көрсету немесе жөндеу жұмысын анықтайтын 
құжат.
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Мұндай құжаттар қарастырылады: оларды жасау (құрастыру, салу), 
пайдалану және жөндеу үшін қажет болатын машиналар, жабдықтар мен 
түрлі құрылымдарды құрастыру және пайдалану, монтаждау және пайдалану 
бойынша нұсқаулық, сызбалар, техникалық шарттар, нұсқаулар [47].

3.2.1 Техникалық және технологиялық құжаттаманы қолдану 
бағдарламалары

Компьютерлік бағдарламалар кез-келген процестерді автоматтандыру, 
мәліметтерді сақтау және өңдеу, модельдеу, жобалау және т.б. үшін қажет. 
күрделі есептеу процестері. Бағдарламалар әдетте екі класқа бөлінеді: 
жүйелік бағдарламалар және қолданбалы бағдарламалар. Біріншілері 
негізінен кейбір жабдықтардан келетін ақпаратты өңдеу үшін қолданылады: 
желілік карта, видеокарта, қосылған жабдық, т.а. бұл аппараттық немесе 
сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесетін бағдарламалар.

Қолданбалы бағдарламалар соңғы пайдаланушымен өзара әрекеттесуге 
арналған, яғни. пайдаланушы, қалай болса солай, өзара әрекеттеседі, бірақ 
тек бағдарлама арқылы кейбір мәліметтерді кіріске енгізеді және шығыс 
кезінде өңделген мәліметтердің белгілі бір нәтижесін алады. Бұл белгілі бір 
қосымшаны шешудің бір түрі, мысалы, суреттерді сканерлеу және оларды 
кейіннен өңдеу немесе қажетті файлдарды табу.

Қолданбалы бағдарламаларды қолдануды кәсіпорындағы бухгалтерлік 
есеп немесе графикалық кескіндер жасау, сурет салу және т.с.с адам іс-
әрекетінің барлық салаларында байқауға болады. Сондай-ақ, қолданбалы 
бағдарламаларды пайдалану мәліметтер базасын басқару жүйелері сияқты 
өте маңызды жүйелерде бар.

Бұл көптеген қолданушылар жұмыс істейтін және шынымен де үлкен 
көлемдегі ақпаратты сақтау және пайдалану қажет үлкен кәсіпорындарда өте 
маңызды.

Қолданбалы бағдарламалардың түрлері мен мысалдары
Қолданбалы бағдарламалар:
Мәтіндік редакторлар. Мәтінді безендірусіз жасауға және өңдеуге 

арналған;

Техникалық құжаттама - бұл құрылыс және технологиялық 
жобалардың, жобалау, инженерлік іздеулердің және құрылысқа дайындық 
процесінде және сәйкесінше ғимараттар, құрылыстар салу немесе 
өнеркәсіптік тауарларды өндіру процесінде жасалған әр түрлі 
жұмыстардың аралық және түпкілікті нәтижелері туралы мәліметтер 
енгізілген құжаттаманың жалпы анықтамасы.

Қолданбалы бағдарламалар - бұл белгілі бір мәселелерді шешуге және 
қолданушымен тікелей өзара әрекеттесуге бағытталған бағдарламалар.
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Мәтіндік процессорлар (MS Word). Мәтінді дизайнмен өңдеуге, 
қаріптерді және оның өлшемдерін өзгертуге, графикалық файлдарды, 
кестелерді және т.б. енгізуге мүмкіндік беретін жетілдірілген мәтіндік 
редакторлар. неғұрлым көрнекті мәтін дизайны үшін;

Электрондық кестелер (MS Excell). Көбінесе осы кестелердегі кез-
келген деректерді өңдеу үшін қолданылады. Қолданбалы тапсырмалар 
көбінесе тіркелгі деректерін сақтау, содан кейін оларды талдау үшін 
орындалады.

Компас-3D қолданбалы бағдарламасы ресейлік өнімдердің жетекші 
орындарының бірі болып табылады. Әзірлеуші - Аскон, Ресей. (Санкт 
Петербург).

Бұл жобалау және жобалау жұмыстарының кең ауқымына арналған, 
үйренуге оңай, қолдануға ыңғайлы 3D қатты модельдеу АЖЖ жүйесі [45].

Оған мыналар кіреді:
1) сызба және графикалық редактор;
2) техникалық шарттарды жобалауға арналған модуль;
3) типтік құрылымдық элементтердің параметрлік кітапханалары және
стандартты бөлшектер.

3.2.2 Жабдықты жөндеуге беру және жөндеуден және қондырудан 
кейін жабдықты қабылдау туралы актілер

Цехтардың басшылары жабдықтарды жөндеуге тоқтату үшін бекітілген 
айлық техникалық қызмет кестесіне сәйкес келуге міндетті. Ерекше 
қажеттілік туындаған жағдайда кестеден ауытқуға тек жөндеу жоспарларын 
бекіткен ұйымдардың немесе адамдардың бұйрығы бойынша жол берілуі 
мүмкін.

Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс беруші шеберханасы 
жабдықты желілерден сенімді ажыратуды қамтамасыз етуге міндетті. 
коммуникация, жабдықты тазарту және шеберхананың жөндеу алаңы мен 
өндірістік аймағын бөтен заттардан босату. Жабдықты жөндеуге жіберу және 
оны жөндеуден қабылдау тег жүйесі мен толеранттылық жүйесіне сәйкес 
орындалуы керек.

Жөндеу мердігері жөндеу жұмыстарын жүргізуге кіріседі, егер 
жөнделген объект тиісті жобалық-сметалық және техникалық құжаттамамен, 
қажетті материалдармен, компоненттермен және қосалқы бөлшектермен 
қамтамасыз етілген болса.

Жабдықты жөндеуге дайындауға және жеткізуге жауапты адаммен 
және жөндеу жұмыстарының бастығымен (шеберхананың механигі немесе 
энергетигі, кәсіпорынның орталықтандырылған жөндеу бөлімінің бригадирі, 
мердігердің өкілі) нысандағы актіге қол қойғаннан кейін (3-қосымша) 
жабдықты жөндеуге қабылдаған деп есептеледі. «Химия өнеркәсібінің 
қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
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министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы No 345 бұйрығының талаптарын 
ескере отырып.

Жабдықтарды ағымдағы жөндеудің басталуы жабдықты жөндеуге 
тапсыру және жөндеуден қабылдау журналына енгізілген күн (1-қосымша) 
жөндеу жұмыстары бастығының (слесарь, цехтың энергетигі немесе 
орталықтандырылған жөндеу бөлімшесінің бригадирі) ауысым бастығынан 
жабдықты жөндеуге қабылдағаны туралы қолын қояды.

Химия өнеркәсібінің барлық кәсіпорындарында төлқұжаттарды немесе 
өндірушілердің формаларын қолдана отырып, барлық жабдықтарға 
сертификаттау жүргізу қажет. Өндірушінің паспорты (формасы) болмаған 
жағдайда, оны жабдыққа иелік ететін кәсіпорын жасайды.

Әрбір қондырғы үшін кірістірулермен бір типтегі жабдықтар тобына 
бір паспорт немесе форма жасауға жол беріледі.

Бұл құжаттардың мазмұны МЕМСТ 2.601-68 талаптарына сәйкес келуі 
керек.

Паспорттардың немесе бланкілердің орналасуын жөндеу қызметінің 
ұйымдастырушылық құрылымына байланысты кәсіпорын басшылығы 
анықтайды. Жөндеу қызметін зауытішілік орталықтандыру деңгейі жоғары 
кәсіпорындарда паспорттар немесе бланкілер, әдетте, осы жабдықты 
жөндейтін жөндеу бөлімінде сақталады.

Жөндеу бөлімінің бастығы (цехтың механигі немесе энергетигі, 
орталықтандырылған жөндеу бөлімінің бригадирі) әр жабдықтың жөндеу 
журналын жүргізуі керек, ол осы жабдықтың паспортына қоса беріледі.

Күрделі жөндеуге арналған техникалық шарттар МЕМСТ 2.602—68
талаптарына сай болуы керек.

Жабдықты күрделі жөндеуден өткізу күні - жөндеу бөлімінің 
(ұйымның) No ОС3 нысаны бойынша жабдықты күрделі жөндеуден 
қабылдау актісін рәсімдей отырып, барлық жоспарланған жұмыс көлемін 
аяқтайтын күн (3-қосымша).

Жабдықты жеткізілім журналына жабдықты ағымдағы жөндеуден 
қабылдау және жөндеуге қабылдау туралы тиісті жазба жасалады.

Жабдықтың иесі жөндеу бөлімін (ұйымын) жөндеуге арналған 
техникалық шартта белгіленген көрсеткіштерге сәйкес жөнделген жабдықты 
қабылдау кезінде техникалық бақылауды жүзеге асырады.

Энергетикалық жабдықты күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін, осы 
жабдыққа паспортта (жобада) белгіленген режим мен энергияны үнемдеу 
көрсеткіштеріне жету үшін түзетуге жатады.

Жабдықты күрделі жөндеуден қабылдау туралы актілер жөндеу 
аяқталғаннан кейін және сынақтар аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде берілуі 
керек. Бұл кезде жөнделген негізгі жабдыққа кепілдік сертификаты беріледі 
(оның паспорттық мәліметтерге сәйкес жұмысына кепілдік беріледі). 
Жөндеуден кейінгі кепілдік мерзімі жөндеу арасындағы стандартты уақыттан 
кем болмауы керек.
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Жабдық жөндеуден өткеннен кейін жөндеу бөлімінің бастығы осы 
жабдыққа арналған жөндеу журналына жүргізілген жөндеу туралы жазба 
енгізуге міндетті.

Котлонадзордың қарауындағы жабдықты жабдық иесі оны жөндеу 
ұйымынан қабылдағаннан кейін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 
жөніндегі мемлекеттік комитетінің жергілікті қадағалау органының 
инспекторына тапсырады.

Толтырылған жөндеу журналдары, жабдықты жөндеуден қабылдау 
актілері, жаңадан орнатылған бөлшектерге арналған сертификаттар және 
басқа құжаттар, сондай-ақ олар жасалған материалдар, жабдыққа жасалған 
дизайн өзгерістеріне сипаттама мен құжаттама, жабдықты сынау және 
технологиялық тексеру хаттамалары мен журналдары, паспорттарға немесе 
жабдықтың формалары.

Жабдықты жөндеуден кейін қабылдауды тіркеусіз пайдалануға тыйым 
салынады.

Жалпы жөндеу сапасын бағалау жабдықты жөндеуден кейін қабылдау 
актісінде көрсетілген.

Бақылау тестілері

1. Техникалық қызмет көрсетудің мақсаты және жабдықты 
жоспарлы-профилактикалық тексеруден өткізу

А) қондырғылар мен бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуын алдын-ала 
тиісті майлау арқылы, сонымен қатар ақаулар мен ақауларды уақтылы 
анықтау және жою.

B) тораптар мен бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуын болдырмау.
C) тиісті майлау арқылы қондырғылар мен бөлшектердің мерзімінен 

бұрын тозуын болдырмау.
D) ақаулар мен ақауларды уақтылы анықтау және жою.
E) дұрыс жауап жоқ.

2. Жабдықтардың жоспарлы-профилактикалық тексерістері 
жүргізіледі

A) кезекші, қызмет көрсетуші персонал.
B) мердігерлер құрамы
C) өндірістік бөлімдердің кезекші, жөндеу және қызмет көрсету 

персоналы.
D) өндірістік бөлімдердің қызмет көрсететін персоналы.
E) өндірістік бөлімдердің жедел персоналы.

3. Техникалық қызмет көрсету
A) жабдықты жөндеу аралығында жұмыс істеуі үшін қажет жұмыс.
B) жабдықтың жөндеу арасындағы жұмыс қабілетін сақтау үшін 

қажетті жұмыстар жиынтығы.
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C) жабдықты жөндеуді ұйымдастыруға қажетті жұмыстар 
жиынтығы.

D) жабдықты пайдалану үшін қажетті жұмыстар жиынтығы.
E) дұрыс жауап жоқ.

4. Ауысымға қызмет көрсету
A) жабдықтың жөндеу арасындағы сенімді жұмысын қамтамасыз 

ететін негізгі қызмет.
B) жабдықтың жөндеу арасындағы сенімді жұмысын қамтамасыз 

етуге арналған кішігірім шара.
C) жабдықтың жұмысын қамтамасыз ететін шара.
D) әр ауысымда жабдықты тексеру.
E) В және С жауаптары дұрыс.

5 Жөндеу циклі
A) барлық қайталанатын уақыт аралықтары немесе барлық 

көрсетілген жөндеу жұмыстары белгілі бір дәйектілікпен орындалатын 
жабдықтың жұмыс уақыты.

B) барлық қайталанатын жөндеу түрлері белгілі бір дәйектілікпен 
орындалатын уақыттың немесе жабдықтың жұмыс уақытының 
қайталанатын қысқа аралықтары.

C) қайталанатын уақыт аралықтары немесе жабдықты тексеру әр 
ауысым сайын жүргізілетін жабдықтың жұмыс уақыты.

D) қайталанатын ең кіші уақыт аралықтары немесе жабдықты 
жөндеу жұмыстары анықталмаған дәйектілікпен орындалатын 
жабдықтың жұмыс уақыты.

E) жабдықта жүргізілген жөндеудің ұзақтығы.
6. Күрделі жөндеу циклінің стандарттан рұқсат етілген 

ауытқулары% құрайды
A) ± 1%
B) ± 5%
C) ± 10%
D) ± 15%
E) ± 20%

7. Күрделі жөндеу кезеңіндегі стандарттан рұқсат етілген 
ауытқулар - жету.

A) ± 15%
B) ± 20%
C) ± 25%
D) ± 30%
E) ± 35%
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8. Технологиялық құжаттама - жинақталған
A) жеке технологиялық процестерді анықтайтын ережелер мен 

нормалар.
B) жеке жөндеу процестерін анықтайтын құжаттар.
C) жеке технологиялық процестерді анықтайтын құжаттар.
D) жеке технологиялық процестерді анықтайтын нұсқаулар.
E) жалпы ережелермен біріктірілген құжаттар.

9. Технологиялық құжат - құжат
A) өнімнің сервистік жұмысын анықтайтын.
B) ол бөлек немесе басқа құжаттармен бірге өнімді жою операциясын 

анықтайтын.
C) жалғыз немесе басқа құжаттармен бірге өнімнің күйін 

анықтайтын.
D) ол бөлек немесе басқа құжаттармен бірге технологиялық 

процестің құрылымын анықтайтын.
E) жеке немесе басқа құжаттармен бірге TP немесе өнімді пайдалану 

немесе өнімді жөндеу жұмысын анықтайтын.

10. Техникалық құжаттама
A) құрылыс пен технологиялық жобалардың, жобалау, инженерлік 

іздеулердің және құрылысқа дайындық процесінде және сәйкесінше 
ғимараттарды, құрылыстарды салуда немесе өнеркәсіптік тауарларды 
өндіруде жасалған әр түрлі жұмыстардың аралық және соңғы нәтижелері 
туралы мәліметтерді қамтитын құжаттаманың жалпы анықтамасы.

B) құрылымдар немесе өндірілген тауарлардың өндірісі туралы 
мәліметтерді қамтитын құжаттаманың жалпы анықтамасы.

C) бөлек немесе басқа құжаттармен бірге ТП немесе өнімді қызмет 
көрсету немесе жөндеу операциясын анықтайтын құжат.

D) жеке технологиялық процестерді анықтайтын құжаттар 
жиынтығы.

E) дұрыс жауап жоқ.

11. Қолданбалы бағдарламалар - бұл бағдарламалар
A) қолданушымен өзара әрекеттесетін.
B) пайдаланушының қатысуынсыз белгілі бір мәселелерді шешуге 

бағытталған мақсат.
C) белгілі бір мәселелерді шешуге бағытталған және қолданушымен 

тікелей өзара әрекеттесетін мақсат.
D) шектеулі міндеттерді шешуге бағытталған мақсат.
E) мәтіндік құжаттармен жұмыс істеуге арналған.
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12. Жабдықты күрделі жөндеуден өткізу күні - күн
А) негізгі жабдықты жөндеуді аяқтау
В) жөндеу бөлімінің (ұйымның) No ОС3 нысаны бойынша жабдықты 

күрделі жөндеуден қабылдау актісін бере отырып, барлық жоспарланған 
жұмыс көлемін аяқтауы.

C) негізгі жабдық пен қосалқы жабдықты жөндеуді аяқтау.
D) жөндеу бөлімінің (ұйымның) барлық жоспарланған жұмыс көлемін 

аяқтауы.
E) дұрыс жауап жоқ.

13. Жабдықты күрделі жөндеуден қабылдау актілері жөндеу 
аяқталғаннан кейін және сынақтар аяқталғаннан кейін берілуі керек.

A) күн
B) 2 күн
C) 3 күн
D) 4 күн
E) 5 күн

14. Жабдықты оны жөндеуден кейін қабылдауды тіркеусіз пайдалану
A) тыйым салынған
B) кәсіпорынның бас механигінің ауызша келісімімен рұқсат етіледі.
C) кәсіпорынның бас механигінің жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.
D) кәсіпорын директорының жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.
E) рұқсат етілген

15. Жабдықтарды жөндеудің жылдық кестесі (резервуарлар мен газ
ыдыстарын қоспағанда) бекітілген

А) зауыттың бас инженері.
B) зауыттың бас механигі.
C) зауыттың бас энергетигі.
D) зауыттың бас технологы.
E) зауыт директоры.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

3.1 Практикалық жұмыс Конвейерге профилактикалық қызмет 
көрсету кестесін есептеу

Жұмыстың мақсаты: жөндеудің негізгі түрлерін жоспарлаумен және 
есептеу параметрлерін таңдауымен таныстыру; конвейердің жоспарлы-
профилактикалық жөндеуін есептеу әдістемесін зерттеу
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Конвейерді екі күрделі жөндеуден өткізу кезеңі - 2 жыл, тәуліктегі жұмыс 
ұзақтығы - 8 сағат, жылына жұмыс ұзақтығы - 360 күн.

Жөндеу циклінің ұзақтығы:

КПТ ОЦ ⋅= 360 ,
(3.1)

мұндағы ТК - жөндеу циклінің ұзақтығы, сағат;
P0 - екі күрделі жөндеу арасындағы кезең, жылдар.
К - машинаның тәуліктегі жұмысының ұзақтығы, сағат
Бір жөндеу цикліндегі ағымдағы жөндеу саны:

1.. −=
Р

Ц
РТ

Т
К

τ ,

(3.2)

онда τр – екі ағымдағы жөндеу арасындағы кезең, уақыт
          τр=1500 сағат (кесте 3.1)

Бір жөндеу циклындағы техникалық қызмет көрсету саны:

)1( .... +−= РТ
ТО

Ц
ОТ К

Т
К

τ ,

(3.3)

онда τто – екі техникалық қызмет көрсету арасындағы кезең, сағат
         τто=250 сағат (таб. 3.1)

Бір жөндеу циклында конвейерді жөндеудің барлық түрлерінің еңбек 
сыйымдылығы:

КРТРТООЦ РРКРКР ++= .... ,
(3.4)

онда Ко, Кт.р. – тексерулер және ағымдағы жөндеу саны;
Ро, Рт.р., Рк – бір қараудың, ағымдағы бір жөндеудің, бір күрделі 
жөндеудің еңбек сыйымдылығы, адам, сағат 

Рк= 84 ч, Рт.р.= 37 ч, Ро= 9,1 ч.

Сантехникалық жұмыстардың уақыт нормалары жабық жылы бөлмеде 
жөндеу жұмыстарын жүргізуді көздейді. Егер жөндеу жұмыстары суық, 
жылытылмаған бөлмеде және көтергіш құрылғыларсыз жүргізілсе, тарифтер 
10% дейін өседі.
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Кесте 3.1 - Ағымдағы жөндеу мен тексерулердің еңбек сыйымдылығы
жөндеу 

циклі, сағат
жөндеу циклінің ұзындығы

1 год 2 год 3 год
Ағымдағы жөндеу және қараудың еңбек сыйымдылығы

Рт.р. Ро Рт.р. Ро Рт.р. Ро
4380 35 8,5 - - - -
5840 - - 37 9,1 - -
8760 38 9,5 40 9,8 41 10,6

Жұмыс киімі
1. Есептеу жүргізіңіз.
2. Орындалған жұмыс туралы есеп құрастырыңыз.

Жұмыс туралы есеп
1. PPR есептеуін талдау.
2. Есептелген бөлік

3.2 Практикалық жұмыс Профилактикалық жұмыстарды 
жоспарлау

Жұмыстың мақсаты: таспалы конвейерге жоспарлы-
профилактикалық қызмет көрсету кестесін құру. Есептеулер негізінде 
таспалы конвейердің PPR кестесі құрылады.

Жұмыс киімі
1. Ай сайынғы қызмет көрсетуге арналған жұмыс түрлерін құрыңыз.
2. Есептеулер негізінде PPR кестесін құрыңыз
3. PPR кестесінің мақсатын тексеріңіз.
4. Атқарылған жұмыс туралы есеп құрастырыңыз.

Сурет 3.1- Таспалы конвейерді жөндеу циклінің құрылымы

Т   = 24 месяцев

6

Ко о о оК о

1

о о о о о о о оо о о о о о о

ТТТ
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Жұмыс туралы есеп
1. PPR кестесі.
2. PPR графигін талдау.

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Техникалық қызмет көрсету мақсаты.
2. Мерзімді техникалық қызмет көрсету.
3. Химиялық жабдықты жөндеу дегеніміз не?
4. PPR жүйесі дегеніміз не?
5. Жөндеу циклі дегеніміз не?
6. Жөндеу циклінің құрылымы.
7. Техникалық қызмет көрсету ұзақтығы. Бұл қалай анықталады?
8. Жөндеудің барлық түрлерінің күрделілігі қалай анықталады?
9. Технологиялық құжаттама дегеніміз не?
10. Техникалық құжаттама дегеніміз не?
11. Қолданбалы бағдарламалар не үшін қолданылады?
12. Жабдықты жөндеуге жеткізгенде және жөндеуден кейін қабылдаған 

кезде қандай құжаттар жасалады?

Ұсынылатын оқу тізімі

1. Гилев А.В. и др. Учебное пособие по дисциплине Надежность, 
эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования,
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2008. — 278 с.
Г.С. Кормильцин - Тамбов. Основы диагностики и ремонта химического 
оборудования: учеб. пособие /: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. –120 
с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0668-4.

Қысқаша тұжырымдар
Бұл модульде байланыстырғыш материалдар мен сусымалы 

материалдар шығаратын жабдықты тексеру, техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу кестелері қарастырылды; техникалық және технологиялық 
құжаттама.

Техникалық және технологиялық құжаттаманы құруға арналған 
нормативтік құжаттардың, қолданбалы бағдарламалардың толық 
сипаттамасы келтірілген.

Осы модульді игеру және практикалық дағдыларды, практикалық 
жұмыстарды және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарды оқыту үшін 
қосымша көздер келтірілген. 
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4 БӨЛІМ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК 
ОРЫНДАУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТЫ ЖАҢҒЫРТУ

Кіріспе
Бұл КM14 модулі жұмыс істеп тұрған жабдықтың күйін анықтау, 

диагностикалық құралдарды қолдану арқылы ақаулардың себептерін анықтау 
бойынша білімдерді, дағдыларды және дағдыларды сипаттайды.

Модульді зерделеу ақаулықтар мен жабдықтың жоспардан тыс тоқтап 
қалуын қадағалап отыруға, материалдардың, жөндеу мен пайдалану 
қажеттіліктеріне арналған қосалқы бөлшектердің болуын, қозғалысын және 
қолданылуын есепке алуға және бақылауға, жабдықты монтаждау, 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қауіпсіздік талаптарының 
сақталуын қадағалауға және қауіптіліктің жоғарылауына мүмкіндік береді.

4.1 Тақырып Жабдықтарды жөндеу мен жаңартуды жүзеге 
асырудың есебі

4.1.1 Жөндеу жұмыстарын орындау есебі

Кәсіпорынның бас механигінің бөлімі бекітілген жылдық және айлық 
жөндеу кестелеріне сәйкес жабдықты жөндеу жоспарларының орындалуын 
жүйелі түрде бақылауға және оларда жүргізілген нақты жөндеу жұмыстары 
туралы жазбалар жасауға міндетті. Өндірістік және жөндеу цехтары 
(учаскелері) жөндеу жоспарының орындалуы туралы ай сайын есептер 
шығарып отыруы керек.

Өндірістік цехтар ай сайынғы есептерде жоспарланған және нақты 
орындалған жөндеу жұмыстарының санын көрсетеді:

а) айлық кестеге сәйкес;
б) айлық кестелерден ауытқумен;

КМ11
• Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ12
• Іске қосу күйге келтіру жұмыстарын өткізу, жабдықты іске қосу, іске 

қосу

КМ13
• Жабдықтарды тексеруге, тексеруге және жөндеуге арналған кесте (кесте) 

дайындау

КМ14
• Жабдықтарды жөндеу және жаңарту есебін ұйымдастыру

• «ТЕХНИК-МЕХАНИК» БІЛІКТІЛІГІ
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в) айлық кестеде қарастырылмаған қосымша жүргізілген жөндеу.
Есептерде сонымен қатар жөндеу жұмыстарының орындаушылары 

(жөндеу шеберханасы, учаске), жоспардағы (сағатпен) салыстырғанда 
агрегаттардың жөндеудегі нақты тоқтап қалуы көрсетіледі.

Есепті жабдықтар цехы бастығының көмекшісі (цех механигі) екі 
данада жасайды, оның біреуі келесі айдың 5-інен кешіктірмей кәсіпорынның 
бас механигінің бөліміне (басшылығына) жіберіледі, екінші данасы цехта 
қалады.

Жөндеу-құрастыру және мамандандырылған жөндеу шеберханалары 
(учаскелері) ай сайын, 5-ші күнге дейін, 11-нысанға сәйкес өткен айда 
жүргізген жөндеу жұмыстары туралы есептерді кәсіпорынның бас механигі 
бөліміне тапсыруы керек.

Ай сайын, 10-шы күнге дейін, кәсіпорынның бас механигі негізгі 
өндірістік өндіріс бөліміне немесе ведомстволық бағынысты бірлестікке 
өткен айда жүргізілген жабдықты жөндеу туралы есепті, егер бар болса, 
бекітілген жөндеу кестесінен ауытқу себептерін егжей-тегжейлі түсіндіреді.

4.1.2 Жабдықты жаңарту

Модернизация жабдықтардың ескіруін жою үшін де жүзеге асырылады. 
Бұл жағдайда оның қызмет ету мерзімін ұзартатын ескірген жабдықты 
ауыстырудың қажеті жоқ.

Қолданылатын жабдықты модернизациялау - бұл кәсіпорын 
рентабельділігін арттырудың ең қысқа жолы және сәйкесінше оның 
рентабельділігі, бұл жабдықтың бастапқы техникалық-экономикалық 
сипаттамаларын жақсартуды білдіреді.

Егер ұзақ мерзімді пайдалану барысында жабдық модернизациядан 
өтпесе, онда ол ерте ме, кеш пе істен шығады немесе ол мүлдем істен 
шығады. Жүйенің жұмысын жақсарту үшін модернизациялау кестесі 
жасалады.

Жабдықты модернизациялау шаралары жабдықтың әрбір жеке бірлігін 
техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес жүргізілуі керек. Технологиялық 
жабдықтар пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін жаңартылуда. Өндіріс 
жағдайында барлық жабдықтар, қоспағанда, осы процеске ұшырайды, ал 
белгілі бір мерзімде модернизациялаудың жүзеге асырылуын растайтын 
тиісті құжаттама жасалады.

Егер техникалық құрылғының негізгі бөлігі жарамды болса және 
қалыпты жұмыс істейтін болса, бірақ бірқатар себептерге байланысты 

Өнеркәсіптік жабдықты модернизациялау - бұл машинаның 
конструкциясына оның техникалық деңгейі мен пайдалану параметрлерін 
- өнімділікті, беріктік пен дәлдікті, пайдалану қауіпсіздігін, қызмет 
көрсету жеңілдігін арттыратын өзгерістер мен жетілдірулер енгізу.
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жүйелік ақаулар немесе бұзылулар орын алса, жабдықты келесі мақсатта 
жаңарту қажет болады:

– жұмыстың сенімділігін арттыру;
– басқарудың жаңа технологияларын қолдану арқылы өнім 

сапасын жақсарту;
– өндірісдың жаңа технологиең жаңа диагностикалық әдістерді 

қолдану арқылы мүмкін болатын ақаулар мен ақаулардың 
себептерін анықтау;

– жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қорғаныс жүйесін 
қолдану;

– өндірісion ызмет ету мерзімінМодернизацияны жоспарлау 
кезінде өндіріс қажеттіліктерін кәсіпорынның қаржылық 
мүмкіндіктерімен салыстыру, басым міндеттерді негіздеу және 
анықтау қажет: бірінші кезекте қандай жабдықты жаңарту қажет, 
сонымен қатар техникалық қуаттарды жаңарту жоспарын құру 
керек. Жоспарды құру кезінде рационализаторлық ұсыныстар 
ескеріледі. Сонымен қатар, ең үлкен нәтиже, әдетте, 
жұмысшылардан, бригадирлерден және инженерлерден тұратын 
шығармашылық топтар әзірлейтін ұсыныстарға әкеледі.

Тек экономикалық мүмкіндіктерді басшылыққа алу жеткіліксіз, сапа 
сипаттамаларын ескеру қажет: пайдалану дәрежесі, қондырғының тозу 
пайызы, қызмет ету қабілеттілігі және т.с. Ірі өндірісте, әдетте, көптеген 
жабдықтар жұмыс істейді. Бағдарламаны әзірлеу бойынша мәліметтерді 
бүкіл кәсіпорын деңгейінде үйлестіру және жүйелеу үшін қаржы 
директорынан, өндірістік директордан, бас механиктен, бас инженерден, цех 
басшыларынан және басқа да кәсіби мамандардан тұратын жұмыс тобын 
құру керек.

Өндірісті жаңғырту бірнеше бағытта жүзеге асырылады.
Жабдықтың механикалық бөлігін жаңарту. Бұл бағытта жабдықтың 

қызмет ету мерзімі жақсарады, жөндеуге кететін шығындар азаяды, ал 
жабдықтардың тоқтап қалуы азаяды. Механикалық бөлікке арналған 
жабдықтың тоқтап қалуын азайту үшін жөндеу қызметінің штаттық санын 
оңтайландыру, жабдықты жөндеуді оңтайландыру және қадағалау, жабдықты 
жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша персоналдың біліктілігін 
арттыру сияқты бірқатар ұйымдастырушылық шаралар енгізілуде.

Жабдықтарды жөндеу және жаңарту бірыңғай шаралар кешенінде бар: 
тозған және тозған қондырғылар ең жаңа үлгілермен ауыстырылады, 
сондықтан жабдықты жаңарту әдетте жөндеу жұмыстары кезінде және 
міндетті түрде күрделі жөндеу кезінде жүзеге асырылады.

Технологиялық индикаторларды жақсарту мақсатында технологиялық 
жаңғырту - жаңа компоненттер мен тораптарды монтаждау жүргізілуде. 
Технологиялық модернизация тұжырымдамасына жаңарту кіреді. Бұл 
процесс демалыстағы өндірістік қорларды (моральдық және физикалық 
тұрғыдан ескірген) жаңаларына ауыстыруды білдіреді.
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Жөндеу мен технологиялық модернизацияның үйлесуі кешенді 
модернизацияда көрінеді. Бұл, шын мәнінде, оның техникалық деңгейін 
жақсарту үшін өзгерістер енгізу арқылы жабдықтың дизайнын жақсарту.

Жоспарлау өнімділігі жағынан артта қалған аймақтарды жоғары 
деңгейге көтеру үшін кезең-кезеңімен жаңартуды қарастыруы керек. 
Модернизацияны жоспарлау кезінде нақты өндірістік шығындарды ғана 
емес, жасырын шығындарды да ескеру қажет.

Оларға мыналар жатады: жабдықтың бағасы (жеткізу, монтаждау және 
кедендік ресімдеуді қоса алғанда); ескірген жабдықты бөлшектеу; өндірістік 
қуаттарды ұйымдастыру; жаңа жабдықты пайдалану үшін қызметкерлерді 
қайта даярлау; инфрақұрылымды жаңартуға (модернизациялауға) шығындар 
(электрмен және газбен жабдықтау жүйесі, желдету және т.б.); Тәжірибе 
көрсеткендей, өндірістік жабдықты жаңарту көп жағдайда экономикалық 
тұрғыдан негізделген, өйткені дәлдігі жоғары кластағы жаңа жабдықты 
сатып алу әрдайым айтарлықтай материалдық шығындармен байланысты. 
Жөндеуге және жаңартуға байланысты іс-шараларға кеткен шығындар 
кейіннен еңбек өнімділігі мен өндіріс тиімділігін арттыру есебінен төленеді 
[41].

Тақырып 4.2 Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануды 
бақылау

4.2.1 Қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету, есепке алу және 
сақтау

Кәсіпорындардың жабдықтың қосалқы бөлшектеріне қажеттілігі:
• мамандандырылған жөндеу-механикалық зауыттарында немесе 

кәсіпорынның жөндеу-механикалық және электр жөндеу шеберханаларында 
жаңа қондырғылар мен бөлшектерді қалпына келтіру;

• салаішілік ынтымақтастықты қамтамасыз ету;
• қосалқы бөлшектерді отандық өнеркәсіптің жеткізуі;
• импорттық жеткізілімдер.
Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде жабдық шығаратын 

министрліктердің қосалқы бөлшектерінің номенклатурасы мен тұтыну 
нормаларын басшылыққа алу қажет. Олардың номенклатурасы болмаған 
кезде және тұтыну нормалары МЕМСТ 2.602-68 және МЕМСТ 2.609-79
сәйкес әзірленеді.

Жөндеу шығындарын және қосалқы бөлшектердің жетіспеушілігін 
төмендету үшін кәсіпорындар (өздерінің техникалық мүмкіндіктері шегінде) 
өз күштерімен немесе басқа кәсіпорындармен жұмыс істейтін отандық және 
әсіресе импорттық жабдықтарға тапшы қосалқы бөлшектер өндірісін 
қамтамасыз етуі керек. Жабдықтардың қосалқы бөлшектерін шығару 
номенклатурада жоспарлануы керек.
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Кәсіпорындардың өндірістік шеберханаларын өздігінен өндірілуіне 
байланысты қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету келесі тәртіпте жүзеге 
асырылады:

• жөндеу жоспарланған жыл қарсаңында кәсіпорындардың өндірістік 
шеберханалары бас механиктің (энергетиктің) бөліміне қажетті қосалқы 
бөлшектерге, сондай-ақ механикалық және жөндеу шеберханаларының 
қызметіне тапсырыс береді;

• тұтынушылардың ай сайынғы тапсырыс берушінің цехтары ОГМ 
(ОГЭ) өтінімдерді механикалық жөндеу шеберханаларын шығарудың айлық 
номенклатуралық жоспарына қосу үшін бұрын шығарылған тапсырыстар 
үшін бөлшектер мен тораптарды шығаруға жібереді;

• ОГМ (ОГЭ) қосымшалары негізінде кәсіпорындар ай сайын 
номенклатурадағы бөлшектер мен тораптарды дайындауға және өндірістік 
бөлімдерге жұмыс түрлері бойынша қызмет көрсетуге арналған жөндеу-
механикалық және жөндеу шеберханаларына тапсырма береді.

ОГМ (ОГЭ) механикалық жөндеу шеберханаларына беретін 
тапсырыстар жылдық және бір реттік болып бөлінеді. Жыл бойына біркелкі 
дайындалатын бөлшектерге жыл сайынғы тапсырыстар беріледі; бөлшектер 
мен қызметтерге қажеттіліктің анықталуы бойынша бір реттік, бірақ 
тапсырыстарды айлық жоспарға енгізу туралы өтініш беру мерзімінен 
кешіктірмей. Дайындамаларды дайындауды қажет ететін бөлшектерге 
тапсырыс (құйма және соғу) бөлшектерді жоспарланған жеткізу күніне дейін 
3-4 айдан кешіктірілмей беріледі. Объектілерді жөндеуді тоқтату үшін 
қондырғылар мен бөлшектерге тапсырыс жөндеу жүргізілетін тоқсан 
қарсаңында, бірақ 3 айдан кешіктірілмей беріледі.

ОГМ (ОГЭ) механикалық және жөндеу шеберханаларына 
тапсырыстардың орындалуын бөледі, ӨҮК-мен бірге тапсырыстардың еңбек 
сыйымдылығының алдын-ала нормасын жасайды және өндірістік 
бөлімдердің сұраныстары негізінде кәсіпорын басшылығы бекіткен 
цехтардың айлық номенклатуралық жұмыс жоспарларын жасайды.

Цехтар үшін ай сайынғы номенклатуралық өндіріс бағдарламасын 
ОГМ (ОГЭ) осы дүкендердің өндірістік қорының сақталуын есептей отырып 
жасайды, әсіресе «номенклатуралық жоспарда қарастырылмаған шұғыл 
тапсырыстарды осы цехтардың өндіріс көлемінің 10-15% -ы мөлшерінде 
жүзеге асырады.

Ерекше жағдайларда тек кәсіпорынның бас механигі (энергетик) 
бекітілген номенклатура жоспарларына өзгертулер енгізе алады. Жөндеуге 
қажетті қондырғылар мен бөлшектерді дайындау уақыты »жоспарланған 
жөндеу жұмыстарының мерзімімен байланысты болуы керек.

Жөндеу шеберханаларын басқа жұмыс түрлерімен (күрделі құрылыс 
мақсаттары үшін) жүктеуге және сыртқа жеткізуге тек қуаттылық болған 
жағдайда және компанияның өзінің жөндеу және пайдалану қажеттіліктерін 
қанағаттандырғаннан кейін ғана жол беріледі.

Кәсіпорындар бөлшектердің тозуға төзімділігі мен беріктігін жақсарту 
бойынша үнемі шаралар қабылдауы керек. ОГМ (ОГЭ) «қатайтылатын 
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бөлшектердің номенклатуралық тізімдерін» құрып, бөлшектердің беріктігі 
мен тозуға төзімділігін арттыру бойынша негізгі шараларды жүзеге асыруы 
керек, соның ішінде:

- бөлшектер мен тораптардың дизайнын жетілдіру;
- бөлшектерді жасаудың тамаша технологиясын қолдану;
- бөлшектерді беттік өңдеудің дәлдігі мен тазалығын арттыру;
- бөлшектердің жұмыс беттерін әр түрлі әдістермен қатайту: беттік 

және тозуға төзімді материалдармен бүрку, жалынға беріктендіру, токтың 
жоғары жиілікті қатаюы және т.б.;

- бөлшектердің беткі қабатын агрессивті орта әсерінен, оған әр түрлі 
жабындарды жағу арқылы қорғау (хромдау, сағыздау, полимерлі ұнтақ пен 
пленка материалдарын жағу, химиялық төзімді бояулар және т.б.);

- тозуға төзімді металл және металл емес материалдарды қолдану 
(алмастырғыштар).

Кәсіпорындарда қосалқы бөлшектерді сақтаудың негізгі орны -
орталық қосалқы бөлшектер қоймасы. Өндірістік шеберханаларда тозған 
бөлшектерді сақтауға арналған алдын ала болуы керек; бұта қоймалары 
қамтамасыз етілген.

Орталық қойманың функцияларына:
1. дайындалған тораптар мен бөлшектерді механикалық жөндеу 

шеберханаларынан алу;
2. кәсіпорынға келетін қосалқы бөлшектерді қабылдау;
3. қоймаға келетін бөлшектер мен тораптарды, жабдықтарды аяқтау 

және оларды сақтауды ұйымдастыру;
4. қосалқы бөлшектерді дүкендердің талаптарына сәйкес жеткізу;
5. қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың қозғалысын есепке алу.
Орталық қойма қосалқы бөлшектердің болуын үнемі қадағалап 

отырады және ОГМ (ОГЭ) кәсіпорынның жөндеу шеберханаларына немесе 
қосалқы бөлшектерді өндіруге тапсырыстар жағына тапсырыс беру 
қажеттілігі туралы, егер олардың саны қоймада болған болса, уақытылы 
ақпарат беріп отырады. ережеде көзделгеннен аз; жеке қосалқы бөлшектерді, 
сондай-ақ қоймада ұзақ уақыт қозғалыссыз сақталатын бөлшектерді, 
жабдықтарды тұтыну нормаларының дүкендермен артық болуы.

Орталық қосалқы бөлшектер қоймасы мына жерде орналасуы керек. 
көтергіш машиналармен, тіректермен, пирамидалармен, сөрелермен және 
тіректермен жабдықталған арнайы бөлме. Қоймаға келетін барлық бөлшектер 
сақтауға дайындалуы керек; ұзақ уақыт сақталған бөлшектердің майлауы 
мезгіл-мезгіл жаңартылуы керек.

Орталық қоймада қосалқы бөлшектердің болуын және қозғалысын 
есепке алу үшін есепке алу карточкаларын сақтау қажет, оны қосалқы 
бөлшектердің түрлері үшін арнайы файлдар шкафында сақтау керек.

Қосалқы бөлшектерді өндірушінің цехтарынан орталық қоймаға 
қабылдау тапсырыстарға сәйкес қатаң түрде жеткізілім белгілері бойынша 
жүзеге асырылады: қабылдау кезінде бақылау үшін қойма тапсырыс 
парақтарына қоса егжей-тегжейлі сипаттамалардың көшірмелерін алады.
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Қоймаға сырттан жеткізілетін бөлшектер, тораптар мен жабдықтарды 
жеткізуші келісімшарт талаптарына сәйкестігін қабылдайды және тексереді. 
Тексеру нәтижелері арнайы актіге жазылады.

Механикалық жөндеу цехтарының жылдық өндірісі орталық қосалқы 
бөлшектер қоймасынан өтуі керек. Транзиттік диспетчерлеу немесе 
бөлшектерді дүкенге тікелей тапсырыс берушіге жеткізу жағдайында 
өндірістік цех тапсырыс берушінің талабымен және оның бөлшектерді 
қабылдағаны туралы қолхатпен бірге жеткізілім жазбасын орталық қоймаға 
тапсырады.

Бөлшектерді қоймадан жеткізу дүкендердің үстеме талаптары бойынша 
жүзеге асырылады, оған цех бастығының орынбасары (цех механигі) және 
ОГМ (ОГЭ) рұқсатымен әр қызметке тағайындалған жабдық түрлері үшін 
дүкен есепшісі қол қояды.

Түгендеу қоймада жыл сайын кәсіпорын басшылығы белгілеген 
уақытта жүргізіледі. Бұл кезде кәсіпорында ескірген бөлшектер мен тораптар 
анықталады. Олар белгіленген тәртіп бойынша металл сынықтары ретінде 
есептен шығарылады немесе басқа кәсіпорындарға беріледі.

Қосалқы бөлшектер паркін ұйымдастыру. Қысқа мерзімде сапалы және 
уақтылы жөндеу тек қосалқы бөлшектер мен жөндеу материалдарының саны 
жеткілікті болған жағдайда ғана мүмкін болады. Алайда олардың артық 
болуы ұзақ уақыт бойы кәсіпорынның айналым қаражаттарының қатып 
қалуына алып келеді және оның техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне 
айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан, жөндеу жұмыстарын үздіксіз жеткізуге 
кепілдік беретін қосалқы бөлшектер мен материалдардың минималды 
мөлшерін анықтау - білікті шешімді қажет ететін өте маңызды мәселе.

Қосалқы бөлшектер мен материалдарға өтінімдерді ресімдеу кезінде 
олар іс жүзінде белгіленген жылдық, тоқсандық және айлық шығыстардан 
шығады. Қоймадағы азайтылатын қордың мөлшері бірқатар факторларға 
байланысты; Олардың ішінде негізгілері - бір типтегі жабдықты айына 
жөндеу саны, қосалқы бөлшектерді дайындау және жеткізу ұзақтығы, 
партияларға жеткізу кестесінің сәйкестігі және өнім бірлігінің құны.

Төмендетілмейтін резервтер нормаларын анықтағанда кәсіпорынның 
техникалық, экономикалық және қаржылық нәтижелерін жақсартуға болатын 
барлық факторларды ескеру қажет. Бұл жағдайда қосалқы бөлшектер мен 
материалдардың бір жылдан екі жылға дейінгі нақты қозғалысы (уақыт 
бойынша тұтынылуы) сенімді тірек бола алады.
4.1-кестеде қосалқы бөлшектердің нормаларын есептеу нысаны, 4.2-кестеде 
жылдық тұтынуды жоспарлау және есепке алу нысаны көрсетілген, оның 
негізінде жеткізу шарттарына байланысты акциялардың минималды 
мөлшерлемесін белгілеу оңай. 4.2-кестедегі деректерді талдай отырып, 
кейінгі жылдарға анағұрлым шынайы және мақсатқа сай стандарттар мен 
қосымшалар құрастыруға болады.
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Кесте 4.1 - Қосалқы бөлшектерге арналған стандарттарды есептеу формасы
№ 
р/н

Деталь немесе 
түйін

бір дана 
салмағы

орнатылған 
детальдардың 

немесе түйіндердің 
жалпы саны, дана

өткен 
жылдағы 

нақты 
шығыны, 

дана

Шығынды 
төмендету 

коэф-ті

бір жылға 
жоспарлан, 

дана

на
ат

ау
ы

 ж
ән

е 
ш

ар
тт

ы
 ш

иф
р

сы
зб

а 
нө

мі
рі

өт
ке

н 
ж

ы
лы

ж
ос

па
рл

ан
ға

н 
ж

ы
лы

1
2
3

Кесте 4.2 - Бір жылға арналған қосалқы бөлшектердің шығынын жоспарлау 
және есепке алу нысаны
№
р/н

Деталь
немесе түйін

бір 
жылға 

жоспар, 
дана

айлар бойынша жоспар және нақты 
қозғалыс

ай
лы

қ 
но

рм
а

ж
ы

лд
ы

ң 
со

ңы
нд

а 
ар

ты
қ 

ай
лы

қ 
 ж

ос
па

р,
 д

ан
а

қаңтар … желтоқсан

на
ат

ау
ы

 ж
ән

е 
ш

ар
тт

ы
 ш

иф
р

сы
зб

а 
нө

мі
рі

ж
ос

па
р

тү
сі

м

на
қт

ы
 ш

ы
ғы

н

қа
лд

ы
қ

ж
ос

па
р

тү
сі

м

на
қт

ы
 ш

ы
ғы

н

қа
лд

ы
қ

1
2
3
4

Қосалқы бөлшектерді үнемді пайдалануды, сондай-ақ оларды қайта
пайдалану мақсатында ауыстырылған бөлшектерді қалпына келтіруді мұқият
бақылау өте маңызды. Осындай жағдайда ғана қосалқы бөлшектердің
шығынын номиналды деңгейде тұрақтандыруға болады және жөндеудің
жалпы құнын төмендетуге болады [35].

4.2.2 Арық өндіріс технологиясы

Кайдзен - ақылды жапондық арық өндіріс жүйесі. Басқару жүйесінде
бұл ұғым синонимге ие - үздіксіз жетілдіру процесі. Экономикалық мағынада
тұжырымдама, әдетте, кәсіпорынның өндірістен бастап басқаруға дейінгі
барлық функцияларын үздіксіз жетілдіруге бағытталған әрекеттерді
білдіреді.

Кайдзен - бұл жапонның kai, яғни т.б сөздерінен алынған ұғым.
өзгерту, және дзен, бұл жақсы немесе жақсы дегенді білдіреді. Арық кайдзен
технологиясы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін экономиканы қалпына
келтіру кезінде жапондық бірнеше зауыттарда алғаш рет енгізіліп, содан
кейін бүкіл әлемдегі фабрикаларға таралды.
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Бұл тұжырымдаманың ең танымал практикалық қолданылуы Toyota 
Motor Corporation жапон корпорациясы үшін жасалған. Ол жалпы сапа 
менеджменті (ағылш. - Total Quality Management, TQM) әдісінің негізінде 
жатыр және инновацияны және жаңа стандарттармен жұмысты, өндірістегі 
ысырап пен ысыраптардың алдын-алу шараларын қамтиды [42, 43].

Бақылау тестілері

1. Өндірістік цехтар ай сайынғы есептерде жоспарланған және 
нақты орындалған жөндеу санын көрсетеді

А) жылдық кестеге сәйкес; жылдық диаграммалардан ауытқумен; 
айлық кестеге енгізілмеген қосымша жүргізілген жөндеу.

B) айлық кесте бойынша; айлық диаграммалардан ауытқумен; айлық 
кестеде қарастырылмаған қосымша жүргізілген жөндеу.

C) тоқсандық кесте бойынша; тоқсандық кестеден ауытқумен; 
тоқсандық кестеде қарастырылмаған қосымша жүргізілген жөндеу.

D) күнделікті кестеге сәйкес; күнделікті кестелерден ауытқумен; 
күнделікті кестеде қарастырылмаған қосымша орындалған жөндеу 
жұмыстары.

Д) дұрыс жауап жоқ.

2. Өндірістік жабдықтарды жаңарту
А) машинаның құрылымына оның техникалық деңгейі мен пайдалану 

параметрлерін жоғарылататын өзгерістер мен жетілдірулер енгізу -
өнімділік, беріктік пен дәлдік, жұмыстың қауіпсіздігі, техникалық қызмет 
көрсету жеңілдігі.

B) машинаның құрылымына өзгерістер енгізу, оның техникалық 
деңгейі мен пайдалану параметрлерін төмендету - өнімділік, беріктік пен 
дәлдік, жұмыстың қауіпсіздігі, қызмет көрсетудің қарапайымдылығы.

C) машинаны қайта құру.
D) машинаның құнын төмендету мақсатында оның құрылымына 

өзгерістер мен жақсартулар енгізу.
E) машинаның функционалдық мақсатын өзгерту мақсатында оның 

құрылымына өзгерістер мен жақсартулар енгізу.

3. Жабдықтың механикалық бөлігін жаңарту. Осы бағытта
А) жабдықтың қызмет ету мерзімі жақсарады, жөндеуге кететін 

шығындар азаяды, жабдықтың тоқтап қалуы азаяды.

Нәзік өндіріс технологиясы кайдзен— (Kaizen, жапон - Үздіксіз 
жетілдіру) - қазіргі кезеңде бәсекелік артықшылыққа қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін философия, теория және басқару құралдарын қамтитын 
күрделі ұғым.
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B) жабдықтың қызмет ету мерзімі жақсарады, жөндеуге кететін 
шығындар көбейеді, ал жабдықтың тоқтап қалуы көбейеді.

C) жабдықтың визуалды көрінісі жақсарады.
D) жабдықтың қызмет ету мерзімі жақсарады, жөндеуге кететін 

шығындар азаяды, жабдықтың тоқтап қалуы азаяды.
E) техникалық деңгей және пайдалану параметрлері жоғарылайды -

өнімділік, беріктік және дәлдік, жұмыс қауіпсіздігі, қызмет көрсетудің 
қарапайымдылығы.

4. Технологиялық жаңарту
А) технологиялық процесті жетілдіру.
B) жаңа компоненттер мен тораптарды орнату.
C) машинаның құрылымына оның техникалық деңгейі мен пайдалану 

параметрлерін - өнімділікті, беріктік пен дәлдікті, жұмыс қауіпсіздігін, 
қызмет көрсетудің қарапайымдылығын арттыратын өзгерістер мен 
жетілдірулер енгізу.

D) жабдықтың қызмет ету мерзімін жақсарту, жөндеу шығындарын 
азайту, жабдықтың тоқтап қалуын азайту.

E) дұрыс жауап жоқ.

5. Орталық қойманың функцияларына кіреді
А) дүкендердің талаптарына сәйкес қосалқы бөлшектер шығару; 

қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың қозғалысын есепке алу.
B) дайындалған тораптар мен бөлшектерді механикалық жөндеу 

шеберханаларынан алу; кәсіпорынға келетін қосалқы бөлшектерді қабылдау; 
бөлшектер мен тораптарды, қоймаға келетін жабдықты аяқтау және 
оларды сақтауды ұйымдастыру; қосалқы бөлшектерді дүкендердің 
талаптарына сәйкес бөлу; қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың 
қозғалысын есепке алу.

C) дайындалған тораптар мен бөлшектерді механикалық жөндеу 
шеберханаларынан алу; кәсіпорынға келетін қосалқы бөлшектерді қабылдау; 
бөлшектер мен тораптарды, қоймаға келетін жабдықты аяқтау және 
оларды сақтауды ұйымдастыру;

D) механикалық жөндеу шеберханаларынан дайындалған тораптар 
мен бөлшектерді алу; қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың қозғалысын 
есепке алу.

E) дұрыс жауап жоқ.

6. Кайзеннің арық өндіріс технологиясы (Kaizen, jap. Үздіксіз 
жетілдіру)

A) қазіргі кезеңде бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін философия, теория және басқару құралдарын қамтитын 
кешенді тұжырымдама.

B) кешенді тұжырымдама, үздіксіз өндіріс.
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C) адами ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін басқару 
құралдарын қамтитын кешенді тұжырымдама.

D) философия, теория және басқару құралдарын қамтитын кешенді 
тұжырымдама.

E) дұрыс жауап жоқ.

7. Цехтар үшін ай сайынғы номенклатура өндірісінің бағдарламасын 
осы дүкендердің өндіріс көлемінің% мөлшерінде номенклатура жоспарында 
қарастырылмаған ерекше шұғыл тапсырыстарды орындау үшін осы 
цехтардың қуаттылық резервін сақтау есебімен OGM (OGE) жасайды.

A) 1-5%
B) 5-10%
C) 10-15%
D) 15-20%
E) 20-25%

8. Жөндеу мен технологиялық модернизацияның үйлесімі
A) кешенді модернизация
B) аралас модернизация.
C) жиынтық модернизация.
D) құрылымдық модернизация.
E) жөндеу және технологиялық жаңғырту.

9. Тоқсанның соңында технологиялық жабдық жаңартылуда
A) жұмыс
B) жөндеу
C) жөндеу циклі
D) өтеу
E) дұрыс жауап жоқ.

10. Жабдықты жою үшін де модернизация жүргізілуде
A) абразивті тозу
B) ескіру
C) механикалық тозу
D) физикалық тозу.
E) дұрыс жауап жоқ.

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Жөндеу жоспары туралы есеп дегеніміз не?
2. Өнеркәсіптік жабдықты жаңарту дегеніміз не?
3. Жаңғыртудың мәні.
4. Кәсіпорындардың өндірістік бөлімдері қосалқы бөлшектермен қалай 
қамтамасыз етілген?
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5. Арық өндіріс технологиясы дегеніміз не?
6. Кайдзен ұғымын түсіндіріп беріңіз.

Ұсынылатын оқу тізімі

1. Погорелов Е. Г. Модернизация оборудования на предприятиях 
легкой промышленности. Киев, 1989г. 

2. Волкова О.И, Экономика предприятия: Учебник / О.И. Волкова, 
О.В. Девяткина – М: ИНФРА, 2014. – 601 с.

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник для вузов / 
В.П. Грузинов – М: ЮНИТИ, 2011. – 535 с.

Қысқаша тұжырымдар
Бұл модульде жабдықты жөндеу және жаңарту бойынша 

жұмыстардың орындалуын есепке алу қарастырылды; материалдық 
ресурстарды ұтымды пайдалануды, сонымен қатар арық өндіріс 
технологиясын бақылау.

Осы модульді игеру және практикалық дағдыларды, практикалық 
жұмыстарды және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарды оқыту үшін 
қосымша көздер келтірілген. 
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БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ
 

1. Мемлекеттік стандарттарда белгіленген индикаторларға сәйкес өз 
функцияларын орындайтын машинаның күйі және

техникалық шарттар
A) Төзімділік
B) Сенімділік
C) Сенімділік
D) Өнімділік
E) Өнімділік

2. Бөлшектерді пайдалану мүмкіндігі немесе жөндеудің (ауыстырудың) 
қажеттілігі олардың көмегімен анықталады

A) Өңдеу
B) сапа
C) Пайдалану мерзімі
D) саны
E) Өлшемдер

3. Жөндеудің негізгі түрлері
A) Ағымдағы және жоспарланған
B) Жоспарланған және жоспарланбаған
C) Ағымдағы және жоспардан тыс
D) Жоспарланған және капитал
E) Ағымдағы және капитал

4. Жөндеу жұмыстары үшін қолданылатын материалдар бөлінеді
A) Қосымша және қосымша
B) Бөлшектер мен қосалқы бөлшектер
C) Ауыстырылатын және алмастырылмайтын
D) негізгі және қосалқы
E) Негізгі және көмекші

5. Бұрандалы конвейерді құрастырған кезде алдымен орнатыңыз
A) Жүргізу
B) Күзетшілерді айдау
C) бұранда
D) Арық бөлімдері
E) мойынтіректер

6. Термиялық тазарту әдісімен ескі бояу мен тот жойылады
A) жалын
B) Химиялық заттар

Тест тапсырмалар
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C) ыстық су
D) суық су
E) қылқалам

7. Бригадалық мердігерлікті кеңінен қолданудан тұратын монтаждау 
жұмыстарын ұйымдастыру принципі

A) Түйіндік әдіс
B) келісімшарт әдісі
C) Толық блоктау әдісі
D) Жұмысты механикаландыру
E) Кешенді бригадаларды құру

8. Жабдықты күрделі жөндеуге арналған сметалар негізге алынады
A) Мердігердің талаптары
B) Жабдықты тексеру жазбалары
C) Жеке бақылау
D) Жөндеу құны туралы мәліметтер
E) Ақаулар туралы жазбалар

9. Металл құрылымының элементтерінің иілуін және бұралуын 
болдырмайды

A) икемді
B) Монета
C) Қиын жұмыс
D) Тегістеу
E) Пластикалық деформация

10. Машинаның өнімділігі тәуелді болатын негізгі фактор оның ...
A) Сенімділік
B) Төзімділік
C) Өнімділік
D) Сенімділік
E) дұрыс жауап жоқ

11. A1-DMR-12 балғалы уатқыштың жиынтығына негізгі бөліктерден 
басқа ОВ-31 діріл оқшаулағыш тіректері кіреді.

A) 12 дана
B) 16 дана
C) 8 дана
D) 6 дана
E) 4 дана.

12. Үлкен жабдық қондырғыға келеді
A) Тек бөлек бөліктерде
B) Жартылай бөлшектелген
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C) Ішінара құрастырылған
D) құрастырылған
E) Жарылған көрініс

13. Егер ақаулар тізімін мердігер жасаған болса, оған қосымша қол 
қойылады

A) директор
B) механик
C) Инженер
D) технолог
E) мердігердің өкілі

14. Тозудың ең көп таралған түрі
A) Механикалық
B) молекулалық
C) Коррозиялық-механикалық
D) Молекулалық механикалық
E) коррозиялық

15. Үш сортты (илемдеу, сырғу және тайып тұру) бар
A) Шектік үйкеліс
B) Сұйықтықтың үйкелуі
C) Қозғалыстың үйкелуі
D) Құрғақ үйкеліс
E) Статикалық үйкеліс

16. Ұсатқышты құрастырғаннан кейін тексеріңіз
A) Ротор білігінің корпустарын майлау деңгейі
B) Балға жылдамдығы
C) Ротордың айналу бағыты
D) Ротордың айналу жиілігі
E) Ұсақтау сапасы

17. Құрғақ сынау кезіндегі жабдықты кешенді сынаудың ұзақтығы
A) 16 сағ
B) 72 с
C) 48 сағ
D) 24 сағат
E) 8 сағ

18. Кептіргіш элементтерінің тығыздық дәрежесі жалпы ағыннан 
аспайтын атмосферадан ауаны қабылдау мөлшерімен анықталады.

A) 5%
B) 10%
C) 30%
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D) 40%
E) 20%

19. Бөлшектерді қалпына келтірудің ең арзан әдісі
A) Жөндеу өлшемдері әдісі
B) Металлизация
C) дәнекерлеу (беткі қабат)
D) Хроммен қаптау
E) Қосымша бөлшектер әдісі

20. Кәсіпорынның жөндеу бригадалары қызмет көрсететін персоналмен 
бірге барлық жұмыс түрлері жекелендірілмеген әдіспен орындалатын жөндеу 
түрі

A) Аралас жөндеу
B) орталықтандырылған жөндеу
C) Мамандандырылған жөндеу
D) Профилактикалық қызмет көрсету
E) Орталықтандырылмаған жөндеу

21. Үйкелетін бөлшектердің қозғалу жылдамдығының артуымен 
сұйықтықтың үйкелуі және бөлшектердің тозуы жеңілдейді

A) жоғарылайды
B) Болмайды
C) тоқтатылған
D) өзгермейді
E) Төмендейді

22. Жөндеу жұмыстарының екінші кезеңі
A) Ассамблея
B) қабылдау
C) Тазарту
D) жөндеу
E) Бөлшектеу

23. Пайдалануға беру жұмыстары мердігер мен ұсынылып отырған 
салынып жатқан кәсіпорынның тапсырыс берушісі арасындағы келісім 
негізінде жүзеге асырылады

A) Қызмет көрсету инженері
B) бас инженер
C) бас технолог
D) Орнатушы
E) Директорлар
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24. Мақсатына байланысты жинақталған қосалқы бөлшектер, құралдар, 
материалдар және басқа мүлік ППР жүйесі деп аталатын жүйені білдіреді

A) ЗИИ
B) ИИЗ
C) ПЗИ
D) ЗИЛ
Е) ЗИП

25. PM жүйесін сәтті енгізудің басты шарты - қол жетімділік
L) білікті персонал
B) материалдар
C) Құралдар
D) қосалқы бөлшектер
E) Жөндеу компаниялары

26. Көтергіш машиналардың тартқыш денелері қалай қолданылады
A) лебедкалар
B) арқан
C) арқан
D) блоктар
E) Болат арқандар

27. Лифттің еденнен тексеру және көтеру люктері аспайтын биіктікте 
орналасуы керек

A) 5,5 м
B) 2,5 м
C) 1,7 м
D) 1,5 м
E) 1,3 м

28. Жабдықтарды жөндеу жұмыстары екі кезеңге бөлінеді.
A) Реттеу және қалпына келтіру
B) Кіріспе және жөндеу
C) Қызару және ақау
D) Дайындық және жөндеу
E) Бөлшектеу және тексеру

29. Сепаратордың негізгі ақауларының бірі - кронштейннің қисаюы
A) серіппелі ілгіштер
B) қор
C) Елеуіш жақтаулары
D) төсек
E) Осциллятор
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30. Жөндеу жұмыстарын жоспарлау кезінде көлемдер, мерзімдер және
A) Жөндеу кестесі
B) мердігер
C) Жөндеу құны
D) Жөндеу жоспары
E) Жөндеу орны

31. Конвейердің түсіру қорабының қабырғалары мен алынбалы түптері 
қалыңдығы бар болаттан жасалған

A) 5-10 мм
B) 6-7 мм
C) 5-6 мм
D) 4-5 мм
E) 3-4 мм

32. Пневматикалық қондырғыларды жүктеме астында сынау алдында 
өнім өткізгіштеріндегі ауа жылдамдығы көбейтіледі

A) 20%
B) 10%
C) 12%
D) 40%
E) 15%

33. Сепараторды бөлшектеу кезінде алдымен алып тастаңыз
A) Беріліс механизмі
B) електің денесі
C) Эксцентрлік осциллятор
D) Шөгінділер камерасы
E) Қабылдау және жеткізу қорабы

34. Жабдықты күрделі жөндеуге арналған сметалар
A) Жөндеу құны туралы мәліметтер
B) Жабдықты тексеру жазбалары
C) мердігердің талаптары
D) Жеке бақылау
E) Ақаулар туралы жазбалар
35. Елеуіш машинасының аспирациялық камерасын жөндеу кезінде 

оны қамтамасыз ету қажет
A) қуат
B) бос
C) толықтығы
D) Тығыздық
E) Қимылсыздық
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36. Кептіргіш элементтерінің тығыздық дәрежесі жалпы шығыннан 
аспайтын атмосферадан келетін ауа мөлшерімен анықталады.

A) 5%
B) 10%
C) 30%
D) 20%
E) 40%

37. Қол құралдары жұмысшы және болып екіге бөлінеді
A) перкуссия
B) Бақылау және өлшеу
C) Электр жетегі бар қолмен
D) қолмен
E) Қолмен пневматикалық

38. Машинаның түріне байланысты тоннамен, сағатпен немесе басқа 
қондырғылармен өлшенетін, машинамен орындалатын жұмыстың ұзақтығы 
немесе көлемі

A) Ұрпақ
B) Ресурс
C) Пысықтау
D) жұмыс уақыты
E) Өнімділік

39. Жабдықты жөндеу аяқталды
A) Ассамблея
B) қабылдау
C) Тазарту
D) жөндеу
E) Бөлшектеу

40. Бөлшектерді пайдалану мүмкіндігі немесе жөндеудің 
(ауыстырудың) қажеттілігі олардың көмегімен анықталады

A) Қызмет ету мерзімі
B) Өңдеу
C) Саны
D) Өлшемдер
Теңдік

41. Реттеу жұмыстарының көлемі анықталады
A) Реттелген жабдықтың бірлік саны
B) Жұмыспен қамтылған жұмысшылар саны
C) жұмыс күндерінің саны
D) кәсіпорын мөлшері
E) Норма-сағат мөлшері
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42. Жұптасатын бөлшектердің өлшемдерінің осындай өзгеруімен 
сипатталады, онда тек есептелген сәйкестік, бөлшек бетінің дәлдігі мен 
кедір-бұдырлығы, астындағы жөндеу әдісі

A) кішірейтілген өлшем
B) Өлшемі өзгертілген
C) Номиналды өлшем
D) Өлшемнің ұлғаюы
E) Жаңа өлшем

43. Машинаның күйі, ол өзінің функцияларын мемлекеттік 
стандарттарда белгіленген көрсеткіштерге сәйкес орындайды және

техникалық шарттар
A) Өнімділік
B) Сенімділік
C) Сенімділік
D) Төзімділік
E) Өнімділік

44. Машинаның өнімділігі тәуелді болатын негізгі фактор оның ...
A) Сенімділік
B) дұрыс жауап жоқ
C) Өнімділік
D) Сенімділік
E) Төзімділік

45. Бөлшекті әрі қарай пайдалану мүмкін емес өлшем (тозу)
A) Төтенше жағдай
B) рұқсат етілген
C) жарамсыз
D) ақырғы
E) бағаланған

46. Жабдықтардың үздіксіз және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін 
жүйе қолданылады

A) Күрделі жөндеу
B) Жоспардан тыс жөндеу
C) Жоспардан тыс профилактикалық қызмет көрсету
D) Техникалық қызмет көрсету
E) Профилактикалық қызмет көрсету

47. Құрамында көміртегі мөлшері 2-4,3% болатын темір-көміртекті 
қорытпасы

A) болат
B) хром
C) шойын
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D) мыс
E) никель

48. Ауыр қорытпалар ненің негізінде алынады?
A) мыс, қалайы, мырыш, қорғасын
B) мырыш, қорғасын, алюминий
C) мырыш, қалайы, алюминий
D) мыс, мырыш, алюминий
E) қорғасын, алюминий

49. Химиялық түрдегі темірі бар жыныстар
оттегімен және басқа элементтермен қосылыстар
A) болат
B) шойын
C) жанармай
D) ағындар
E) темір рудалары

50. Табиғи тастан жасалған материалдар қалай аталады?
А) тау жыныстарынан механикалық өңдеуді қолдану арқылы алынған 

құрылыс материалдары
C) минералдардың табиғи агрегаттары
C) жер қыртысын құрайтын геологиялық денелер
D) мөлшері 5-150 мм дейінгі дөңгелектелген таужыныстарының 

қоспасы.
бетон үшін толтырғыш ретінде қызмет етеді
E) қабықшалардан және олардың сынықтарынан тұратын кеуекті тау 

жынысы,
әктас байланыстырғышпен цементтелген

51. Әктас қалай аталады?
A) механикалық өңдеуді қолдану арқылы жыныстардан алынған 

құрылыс материалдары
C) минералдардың табиғи агрегаттары
C) жер қыртысын құрайтын геологиялық денелер
D) мөлшері 5-150 мм дейінгі дөңгелектелген таужыныстарының 

қоспасы, бетон үшін толтырғыш ретінде қызмет етеді.
E) әктас байланыстырғышымен цементтелген қабықшалардан және 

олардың сынықтарынан тұратын кеуекті жыныс
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52. Қиыршық тас деп не аталады?
А) тау жыныстарынан механикалық өңдеуді қолдану арқылы алынған 

құрылыс материалдары
C) минералдардың табиғи агрегаттары
C) жер қыртысын құрайтын геологиялық денелер
D) мөлшері 5-150 мм дейінгі дөңгелектелген таужыныстарының 

қоспасы, бетонға толтырғыш ретінде қызмет етеді.
E) әктас байланыстырғышымен цементтелген қабықшалардан және 

олардың сынықтарынан тұратын кеуекті жыныс

53. Еңбек міндеттерін немесе жұмыс басшысының тапсырмаларын 
орындау кезінде өндірістік қауіпті өндірістік фактордың әсер ету жағдайы

A) апат
B) кездейсоқ
C) Кәсіби ауру
D) қиын
E) кенеттен

54. Жиілік, ауырлық және жалпы коэффициенттер коэффициенттері 
есептелген өндірістік жарақаттарды талдау әдісі

A) Статистикалық
B) экономикалық
C) топтық
D) Монографиялық
E) Топографиялық

55. 1000 қызметкерге шаққандағы жазатайым оқиғалар санын 
көрсететін коэффициент

A) Жарақаттың жиілігі
B) Жарақаттың ауырлық дәрежесі
C) Өндірісті жоғалту коэффициенті
D) Экономикалық шығындар коэффициенті
E) Жалпы коэффициент

56. Жұмыста апат болған жағдайда оны орындау қажет
A) Жоспардан тыс брифинг
B) Мақсатты брифинг
C) Кіріспе брифинг
D) Мақсатты брифинг
E) қайта брифинг
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57. Адамға әсер ету сипаты бойынша өндірістік факторлар келесі 
топтар санына бөлінеді

A) 4
B) 5
C) 3
D) 6
E) 2

58. Жылу сәулеленуінің қарқындылығын бақылау үшін қолданылатын 
құрылғылар

A) Актинометрлер
B) Термометрлер
C) Гидрометрлер
D) Психрометрлер
E) Гигрометрлер

59. Аэрозольдердің салмақ концентрациясын анықтау үшін 
қолданыңыз

A) Аналитикалық аэрозольды сүзгілер
B) Анализаторлар
C) Актинометрлер
D) Психрометрлер
E) Актинометрлер

60. Ғимараттың төбесіндегі каналдардың шығатын бөлігін, желдеткішті 
күшейту үшін орнатыңыз

A) дефлекторлар
B) Гейтс
C) демпферлер
D) клапандар
E) тығындар
 

1. Еңбекті қорғау туралы түсінік. Еңбекті қорғау заңнамасы үшін 
қандай құжаттар маңызды?

2. Негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі, 
жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген 
концентрациясы туралы түсінік.

3. Өндірістік авария туралы N-1 түріндегі актіні рәсімдеу.
4. Апат, жарақат, өндірістегі жарақат туралы түсінік.

Емтихан сұрақтары
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5. Өндірістік жарақаттардың негізгі түрлері. Өндірістік жарақаттардың 
себептері.

6. Апатты тергеудің мақсаты мен әдістері.
7. Кәсіби ауру дегеніміз не? Ауруды талдау.
8. Өндірістік санитария дегеніміз не? Цехтағы метеорологиялық 

жағдайды қандай параметрлер сипаттайды?
9. Өндірістік үй-жайларды желдету және оның маңызы. Желдетудің 

түрлері.
10. Шаң, газ және оның адам ағзасына әсері және шаңнан қорғау 

әдістері.
11. Дірілдің адам ағзасына әсері және қорғау әдістері.
12. Жарықтандырудың негізгі түсінігі және түрлері. Жарықтандырудың 

жұмысшылардың денсаулығына әсері.
13. Тыныс алу органдарын қорғау құралдары. Жеке қорғану құралдары 

дегеніміз не және онымен не байланысты?
14. Көтергіш машиналар мен механизмдерді қауіпсіз пайдалану 

ережелері.
15. Тауарларды қолмен жылжыту кезіндегі қауіпсіздік талаптары.
16. Өрт қауіпсіздігі, жану және жану түрлері туралы негізгі түсініктер.
17. Өрттен қорғауды ұйымдастыру. Өрт сөндіру бойынша брифинг. 

Өрттің алдын алу қандай техникалық құралдарға жатады?
18. Жөндеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік. Химия өнеркәсібіндегі 

жабдықты жөндеуге қойылатын қауіпсіздік талаптары.
19. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге жауапты адамдар.
20. Редукторлар. Жіктелуі. ПӘК және беріліс коэффициентін анықтау.
21. Құрт тісті берілістер. Жіктелуі. ПӘК және беріліс коэффициентін 

анықтау.
22. Полипаст. Кездесу. Шынжырлы көтергіштің еселігін анықтау.
23. Таспалы тежегіштер. Жіктелуі. Жұмыс принципі.
24. ұялар. Кездесу. Жұмыс принципі.
25. Маст-жебелі крандар. Өнімділікті анықтау.
26. Порталы және аспалы крандар. Кездесу. Жіктелуі. Өнімділікті 

анықтау.
27. Таспалы конвейерлер. Жіктелуі. Өнімділікті анықтау.
28. Бұрандалы (бұрандалы) конвейерлер. Жіктелуі. Өнімділікті 

анықтау.
29. Шөмішті экскаваторлар. Жіктелуі. Өнімділікті анықтау.
30. Сусымалы материалдарды тасымалдауға арналған пневматикалық 

жабдық. Құрылғы. Жұмыс принципі.
31. Дірілдейтін балғалар мен дірілдеткіштер. Құрылғы, жұмыс 

принципі.
32. Жақ ұсақтағыштар. Құрылғы, жұмыс принципі.
33. Конусты ұнтақтағыштар. Құрылғы, жұмыс принципі.
34. Домалақ ұсатқыштар. Құрылғы, жұмыс принципі.
35. Соққыға арналған уатқыштар. Құрылғы, жұмыс принципі.
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36. Тұтқырлардың жіктелуі. Құрылыс материалдарының конгломерат 
құрылымын қалыптастыруда байланыстырғыштардың рөлі.

37. Бейорганикалық байланыстырғыштардың сипаттамалары
38. Әуедегі байланыстырғыш заттар. Құрамы, технологиялық негіздері, 

қатаю ерекшеліктері. Қолдану қасиеттері.
39. Гидравликалық байланыстырғыштар. Портландцемент. ДК 

өндірісіне арналған анықтама, шикізат. Технология негіздері.
40. Портландцемент клинкерін күйдіру. Атыс кезінде болатын 

процестер.
41. Портландцементтің қатаюы.
42. Цемент тасының коррозия түрлері, коррозиядан қорғау шаралары.
43. Белсенді минералды қоспалары бар цементтер. Қаттылықтың 

ерекшеліктері. Қасиеттері. Қолдану.
44. Бетіне белсенді қоспалары бар цементтер. Қоспалардың түрлері. 

Олардың әсер ету механизмі. Қасиеттері. Қолдану.
45. Нормаланған минералогиялық құрамның цементтері. Өндірістің 

ерекшеліктері. Қасиеттері. Қолдану.
46. Портландцементке қойылатын талаптар (класы, маркасы, қою 

уақыты, ұнтақтаудың жіңішкелігі, көлемнің өзгеру біртектілігі).
47. Глинозем клинкеріне негізделген цементтер. Қаттылаудың түрлері, 

ерекшеліктері. Қасиеттері. Қолдану.
48. Сенімділік көрсеткіштері мен қалпына келтіру үдерісі арасындағы 

байланыс.
49. Өнімділікті басқару тұжырымдамасы. Пайдалануға болатын 

әдістер.
50. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

жүйесі.
51. Химиялық өндіріс жабдықтарына техникалық қызмет көрсету мен 

жөндеудің жоспарлы-профилактикалық жүйесінің мақсаты мен негізгі 
принциптері.

52. Химиялық өндіріс жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жүйесін қалыптастыру әдістері.

53. Химиялық өндіріс жабдықтарының диагностикасын өзгертудің 
мақсаты мен принциптері.

54. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің мақсаты мен негізгі 
жүйелері.

55. Химиялық өндіріс жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жүйесі мен ұйымдастырылуы.

56. Машиналарды жөндеуге қабылдау және дайындау. Жабдықты 
тораптар мен бөлшектерге бөлшектеу.

57. Бөлшектерді тазарту, жуу және майсыздандыру.
58. Бөлшектерді басқару және ақаулықтарды жою. Ақаулықтарды жою 

әдістері.
59. Бөлшектер мен тораптарды теңдестіру.
60. Құрастыру кезінде бөлшектерді таңдау және аяқтау. Жинау әдістері.
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61. Жинау әдістері. Жинау процесін ұйымдастыру формалары.
62. Бақылау-диагностикалық жұмыс.
63. Механизмдердің ақаулары мен ақаулары.
64. TO (техникалық қызмет көрсету) және TR (ағымдағы жөндеу) 

бойынша негізгі операциялар.
65. Болат. Жіктелімдері, құрамы, қолданылуы.
66. Брифинг түрлері және оларды өткізу тәртібі.
67. Ернемектер арасында орнатылған тығындарға қойылатын талаптар.
68. Диірменді ағымдағы жөндеу кезінде жүргізілген жұмыстардың 

тізімі.
69. Орташа жөндеу. Балға диірменін орташа жөндеу кезінде 

жүргізілген жұмыстардың тізімі.
70. Ылғалды шаң жинауға арналған құрылғылардың қолданылу аясы, 

артықшылықтары мен кемшіліктері.
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ГЛОССАРИЙ

бразивті тозу - қатты немесе бөлшектермен кесу немесе 
тырнау нәтижесі

Абсолютті тозу - бөлшектердің көлемінің, көлемінің және салмағының 
өзгеруі

Агрегатты жөндеу - үлкен тозығы жеткен жинау қондырғыларын 
алдын-ала жөндеумен ауыстыратын, машина қалпына келтірілетін жөндеу

Алебастр - бұл 120-170 ° С температурада табиғи гипстен күйдіру 
өнімі. Құрылыста алебастр ұсақталған ұнтақ түрінде қолданылады

Ангидрит - кальций сульфаты. Негізінен осы минералдан тұратын 
минералды немесе шөгінді жыныстар

Ангоб - керамикалық бұйымның сыртқы түрін жақсарту үшін оның 
бетін жауып тұратын жұқа саз қабаты.

Андезит - бұл вулканикалық тау жынысы, негізінен плагиоклаздан 
және бір немесе бірнеше түрлі түсті минералдардан тұрады. Андезит 
қышқылға төзімді материалдар жасау үшін қолданылады.

Асбест - силикат класының минералдары, олар жұқа берік 
талшықтарға оңай бөлінеді

Асбестцемент - дискретті арматура қызметін атқаратын қатайтылған 
портландцемент пен асбест талшықтарынан тұратын материал

ас тартпаушылық - белгілі бір уақыт режимінде немесе 
пайдалану уақытында қажетті функцияларды орындау 
мүмкіндігін үздіксіз ұстап тұру үшін объектінің қасиеті.

Ақ портландцемент - ақ бетондарды, ақ гипстен жасалған қоспалар мен 
ерітінділерді, жасанды тас пен кірпішті, өзін-өзі тегістейтін едендерді, сәндік 
элементтерді жасауда, ғимараттарды өнеркәсіптік әрлеуде қолданылады, 
түрлі-түсті цемент пен бетон үшін негіз болып табылады
Қоспалары бар ақ портландцемент - құрамында ақ портландцемент 
клинкері, гипс немесе оның туындылары, 20% -дан аспайтын қоспалардан 
тұратын портландцемент.
Бентонит - коллоидты саз, негізінен монорморлонит тобы Al2 [Si4O10] ∙ 
(OH) 2nH2O минералдарынан тұрады, ол коллоидты, оның ішінде 
сорбциялық қасиеттері бар.
Бункер - темір бетоннан, болаттан немесе ағаштан жасалған сусымалы 
материалдарды сақтауға және өңдеуге арналған ыдыс.
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басу - бөлшектің материалының оның жұмыс істемейтін 
бетінен тозғанына қарай жылжуына байланысты сыртқы 
беттердің көлемін ұлғайту үшін қолданылатын әдіс

Цементтің заттық құрамы деп оның құрамындағы пайызбен 
көрсетілген цемент құрамындағы негізгі компоненттердің құрамын айтады

Сәтсіздік типі - белгіленген критерийлерге негізделген істен шығу 
классификациясы бірлігі: істен шығу сипаты, себебі, салдары, орындау 
қабілеті жоғалған функция немесе объектінің күйінің өзгеруі

Кенеттен сәтсіздік - бұл объектінің кенеттен жұмыс істемейтін 
жағдайға өтуімен сипатталатын сәтсіздік

Жоспардан тыс жөндеу - орындалуы нормативтік құжаттамада 
көзделген, бірақ ол жоспардан тыс тәртіппен жүргізілген жөндеу, мысалы, 
шикізат болмаған жағдайда немесе басқа себептермен

Қалпына келтіру - объектінің қасиеті, ол оның істен шыққанын 
жөндеусіз қалпына келтіру қабілетінен тұрады

Қалпына келтіру беті - бұл электр және газ дәнекерлеу процестері 
көмегімен тозған бетке метал құрамымен бірдей құрамдағы толтырғыш 
материалы бар металл бөлігін жағудан тұратын әдіс.

Жөндеу уақыты (ұзақтығы) - объектіні жөндеу бойынша 
операцияларды жүзеге асыруға тікелей жұмсалатын уақыт. Жөндеу уақыты 
техникалық, ұйымдастырушылық кідірістерді, сондай-ақ материалдық 
ресурстармен қамтамасыз етілуіне байланысты кідірістерді болдырмайды

Қалпына келтіру уақыты - объектіні қалпына келтіру операцияларын 
орындауға тікелей кететін уақыт

Қалпына келтіру уақыты - істен шыққан сәттен бастап объектінің 
жұмыс күйін қалпына келтіруге дейінгі уақыт. Егер сәтсіздік сәтін анықтау 
мүмкін болмаса, уақыт сәтсіздік анықталған сәттен бастап есептеледі.

Кіріс бақылауы - бұл басқа кәсіпорындардан берілген жөндеу 
мекемесіне жеткізілген шикізат, материалдар, компоненттер тексерілетін 
бақылау

Іріктеуді бақылау - барлық бөлшектер мен объектілер емес, олардың 
тек кішкене бөлігі тексерілетін бақылау

Шығару - бөлшектің ұзындығы оның бөлігінің төмендеуі нәтижесінде 
ұлғаюына әкелетін ренжітудің ерекше жағдайы

Қорытынды бақылау - дайын бөлшектерді қалпына келтіруден, 
жөндеуден және жинақталған топтардан кейін тексеруден тұратын бақылау

Астринттер - бұл цементтейтін компоненттің рөлін атқаратын заттар. 
Астринттер шығу тегі жағынан органикалық және бейорганикалық болуы 
мүмкін.

Ауа байланыстырғыштар - беріктендіруге, күш алуға және оны тек 
ауада ұстауға қабілетті байланыстырғыштар тобы (сөндірілген ауа әк, 
ұнтақталған әк, гипс байланыстырғыштар, магнезия, еритін әйнек).
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Гидравликалық байланыстырғыштар - ауа мен судағы қаттылықты
сақтауға және ұстап тұруға қабілетті байланыстырғыштар

ажа - кальций карбонатынан тұратын сазды-батпақты су 
қоймаларының борпылдақ шөгінділері. Балшық қоспасы болуы 
мүмкін. Ол цемент, әктас өндірісі үшін, топырақты әктеу үшін 

қолданылады
Газдың абразивті тозуы - газ ағынына түскен қатты денелер мен 

бөлшектер әсерінің нәтижесі
Ганч - сылақ ерітінділерінде қолданылатын байланыстырушы 

материал. Гипс пен саздың табиғи қоспасын күйдіру арқылы алынған
Waterjet тозуы - қатты және бөлшектердің сұйықтық ағынында 

болуының нәтижесі
Гипс негізінен осы минералдан тұратын минералды, гидро сулы 

кальций сульфаты, сонымен қатар шөгінді жыныс болып табылады
Глиеж - көмір қабаттарының жер астында жануы нәтижесінде 

күйдірілген саз. Ол силикат цемент өндірісінде қолданылады, оның құрамы 
50% жетуі мүмкін

Глиноземді цемент - жіңішке алюминий тотығынан жасалған, қатты 
беріктігі бар, гидравликалық байланыстырғыш

Балшықтар - шөгінді жыныстар, негізінен саз минералдарынан 
тұрады

Балшық ерітіндісі - саздан, құмнан және судан жасалған қалау 
ерітіндісі

Дайындық - бұл барлық қажетті сыртқы ресурстармен қамтамасыз 
етілген деген болжаммен, пайдалану, күтіп ұстау және жөндеудің белгіленген 
режимдерінде және шарттарында қажетті функцияларды орындай алатын 
күйде болуынан тұратын объектінің қасиеті.

Қиыршық - диаметрі 5-70 мм дөңгелектенген түйіршіктерден тұратын 
табиғи борпылдақ шөгінді жыныс. Ол бетонда үлкен толтырғыш ретінде 
қолданылады

Шекаралық үйкеліс - үйкеліс беттерінде қалыңдығы 0,1 мкм-ге 
дейінгі сұйық қабат болған кезде екі қатты дененің үйкелуі, оның үйкелісінен 
ерекшеленетін қасиеттері бар.

Топырақ - құрылыс жұмыстарының объектісі болып табылатын 
жыныстардың, соның ішінде топырақтың жалпы атауы.

ақау - объектінің құжаттамада белгіленген талаптарға әрбір 
сәйкес келмеуі

Орталықтандырылмаған жөндеу - жабдықтың жөнделуі, бұл 
дегеніміз, жұмыстың барлық түрлерін кәсіпорынның жөндеу бригадалары 
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қызмет көрсететін персоналмен бірге дербестендірілмеген әдіспен 
орындайды.

Диатомит - ақ, ашық сұр немесе сарғыш түсті борпылдақ немесе 
цементтелген кремнийлі жыныс. 50% -дан астамы диатомдық 
қабықшалардан тұрады. Диатомиттердің кеуектілігі жоғары, тығыздығы 
төмен (суға батпайды), адсорбция және жылу оқшаулау қасиеттері бар. 
Қышқылға төзімді, отқа төзімді

Төзімділік - объектінің қасиеті, оның белгіленген режимде және 
пайдалану режимінде, талап етілетін функцияларды шекті күйге жеткенге 
дейін орындаудағы қабілеті

Рұқсат етілген өлшем - машинаның өнімділігін сақтай отырып, 
бөлшекті жөндеусіз қолдануға болатын өлшем (тозу)

сұйықтық үйкелісі - сұйықтық қабаты бөлінген екі бөлік 
арасындағы үйкеліс, онда оның негізгі қасиеттері көрінеді

бақылаудың тәуелді түрі - бақылаушы зауыттың бөлімше немесе 
бөлім бастығына, цех бастығына тікелей бағынатын бақылау.
Тәуелді сәтсіздік - басқа сәтсіздіктерге байланысты сәтсіздік.

Қосалқы бөлшектер - жұмыс кезінде бірдей бөлшектерді ауыстыруға 
арналған және жабдықтың жарамдылығын немесе тек жұмысқа 
жарамдылығын қамтамасыз етуге арналған жабдықтың құрамдас бөліктері

әктастар - негізінен кальциттен тұратын шөгінді жыныстар
Әуе әкі - 6% -дан аспайтын саз компоненттері бар ұсақталған 
әктас жыныстарын (әктас, бор, ұлутас және т.б.) күйдіру арқылы 

алынатын ауа байланыстырғыш зат. Алынған әк кесек деп аталады, ал 
ұсақтаудан кейін - ұнтақталған

Сөндірілген әк - гидратталған әк, үлпілдек әк. Кесек немесе 
ұнтақталған әктен оны сумен сөндіру арқылы алынады

Гидравликалық әк - гидравликалық байланыстырғыш. Мармарлы 
әктастарды күйдіру арқылы алынады (құрамында 20% дейін саз 
компоненттері бар)

Әк қайнатылған әк - ұнтақталған әк
Тозу - метал бөлшектерін олардың беттерінен үйкеліс және 

соңғысының пластикалық деформациясы арқылы кетіру
Тозуға төзімділік - материалдың белгілі бір үйкеліс жағдайында 

тозуға қарсы тұру қасиеті
Тозу жылдамдығы - тозу мөлшерінің тозу пайда болатын үйкеліс

жолына немесе орындалған жұмыс көлеміне қатынасы
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Түзетілетін неке - егер экономикалық себептермен мақсатқа сай 
болса, қосымша жұмыспен түзетуге болатын бөлшектерді қалпына 
келтірудің техникалық шарттарынан осындай ауытқулармен сипатталатын 
неке

Пайдаланылатын жағдай (пайдалануға жарамдылық) - объектінің ол 
үшін құжаттамада белгіленген барлық талаптарға жауап беретін жағдайы

авитациялық тозу - сұйықтық пен қатты дененің салыстырмалы 
қозғалысы кезінде пайда болатын гидравликалық микро 
соққылардың нәтижесі

Калькуляция - өнім бірлігін шығаруға арналған шығындардың барлық 
түрлерін есептеу (есептеу)

Күрделі жөндеу - бұл машинаның қызмет ету мерзімін ауыстырумен 
немесе қалпына келтірумен толық (немесе толықтай жақын) қалпына келтіру, 
сондай-ақ оның кез-келген бөлшектерін, соның ішінде негізгі элементтерін 
реттеу үшін жүргізілетін жөндеу

Карьер - ашық әдіспен өндірілетін жер
Кварциттер - толығымен дерлік кремнеземден тұратын тығыз және 

қатты түйіршікті жыныстар
Кеңейтілген саз - жеңіл бетонға арналған жасанды толтырғыш 

(керамзит бетон)
Атмосфералық қабық - бұл ауа-райының бұзылуы нәтижесінде 

пайда болған тау жыныстарының борпылдақ беткі қабаты. Әдетте, 
метеорологиялық қабық саз балшықтан тұрады

Коррозиялық-механикалық тозу дегеніміз - үйкеліс процесінде 
механикалық тозу оның үйкеліс кезінде ортамен физикалық-химиялық әсер 
етуі нәтижесінде бөлшектің беткі қабатының пластикалық деформациясымен 
жүретін материалдың тозуы.

Кренттер - цементтің қасиеттерін жақсарту үшін ұнтақтау кезінде 
оның құрамына қосылатын қоспалар

Сәтсіздік критерийі - құжаттамада белгіленген объектінің пайдалану 
күйінің бұзылуының белгісі немесе белгілер жиынтығы.

Шектік критерий - бұл үшін құжаттамада белгіленген объектінің 
шекті күйінің белгісі немесе белгілер жиынтығы.

Сындарлы жол дегеніміз - бұл ең ұзақ уақытқа созылатын жол, яғни 
бастапқы оқиғадан соңғы оқиғаға өтуге кеткен ең ұзақ уақыт

цемент маркасы - цемент бұйымдарының иілу және 
сығылу беріктігінің көрсеткіші. 200, 300, 400, 500, 550 және 600 
маркаларын ажыратыңыз
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Күрделі жөндеу кезеңі - бұл олардың жіктелуіне, яғни капиталға 
немесе токқа қарамастан машинаның екі қатарынан жөнделуі арасындағы 
уақыт

Мергель - бұл 35-65% балшықтан тұратын әк-саз жынысы
Металдандыру - балқытылған металды тозған бетке ұсақ атомдалған 

күйде жағу процесі
Пластикалық деформация әдісі дегеніміз металдың бұзылмай 

тұрақты деформация нәтижесінде жүктің әсерінен оның пішіні мен мөлшерін 
өзгерту қабілетіне негізделген әдісі.

Механикалық тозу ең көп таралған, бұл үйкелетін машина 
бөлшектерінің беттері майланған кезде немесе металдың беткі қабаттарының 
серпімді қасиеттерін жоғалтып, қабат-қабат бұзылуына әкелетін жүктемелер 
бірнеше рет әсер еткенде пайда болады.

Молекулалық механикалық тозу дегеніміз - үйкеліс кезінде 
механикалық және молекулалық күштердің бір уақытта әсер етуі нәтижесінде 
материалдың тозуы 

сенімділік - бұл сенімділік, жұмыс істемей тұрған 
уақытпен, беріктікпен, бөлшектердің, құрастыру 
қондырғыларының және техникалық құрылғылардың 

сақталуымен және сақталуымен сипатталатын күрделі көрсеткіш
Тағайындалған ресурс - объектінің жұмысының жалпы уақыты, оған 

жеткенде операция оның күйіне қарамастан тоқтатылуы керек
Нюрлинг - металдың бетіне қайта бөлінуі нәтижесінде бөлшектердің 

сыртқы немесе ішкі өлшемдерін ұлғайту үшін қолданылатын әдіс
Үстеме шығыстар - бұл белгілі бір машинаны жөндеуге жатқызуға 

болмайтын, бірақ тұтастай алғанда жөндеу өндірісін қамтамасыз етуге 
кететін шығындар.

Жұмыс істен шығуға дейінгі жұмыс уақыты - объект жұмыс істей 
бастағаннан немесе қалпына келтірілген сәттен істен шыққанға дейінгі 
жұмыс уақыты

Сәтсіздіктер арасындағы жұмыс уақыты - қатарынан екі істен шығу 
арасындағы объектінің жұмыс уақыты. MTBF - бұл қалпына келтірілетін 
объектілерге ғана қолданылатын MTBF-тің ерекше жағдайы

Жұмыс уақыты - объектінің жұмысының ұзақтығы немесе көлемі. 
Жұмыс уақыты не үздіксіз мән (жұмыс уақыты сағатпен, жүгіріспен және 
т.б.), не дискретті мән (жұмыс циклдарының саны, басталуы және т.б.) болуы 
мүмкін.

Бақылаудың тәуелсіз нысаны - бұл бақылаушы жоғары тұрған 
ұйымға тікелей бағынатын мұндай бақылау

Тәуелсіз сәтсіздік - басқа ақаулардан туындамаған ақаулық.
Ақаулық жағдайы (ақаулық) - объектінің ол үшін құжаттамада 

белгіленген талаптардың кем дегенде біреуіне сәйкес келмейтін күйі.
Жеке емес жөндеу әдісі - жабдық бөлшектелген, бөлшектер мен 
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құрастыру қондырғылары жөнделіп, олар шығарылған машинада қайта 
орнатылатын жөндеу әдісі

Зиянды күй - объектінің өзіне тәуелді себептер бойынша немесе 
алдын-алу қызметіне байланысты кем дегенде бір қажетті функцияны 
орындай алмайтын күйі.

Номиналды өлшем - мөлшері бөлшекті дайындауға арналған сызбада 
көрсетілген

Уақыт мөлшерлемесі - жұмысшының берілген жұмысты орындауға 
кететін уақыты (машинаны немесе оның бөлшектерін бөлшектеу немесе 
құрастыру, бір бөлігін жөндеу және т.б.)

Өндіріс нормасы - жұмысшы уақыт бірлігінде немесе ауысымда 
орындауы керек бөлшектердің немесе операциялардың саны

жеке тұлға бойынша жөндеу әдісі - жөндеуді қажет ететін 
құрастыру қондырғылары алынып, орнына қосалқы 
бөлшектермен ауыстырылатын, алдын-ала жөнделген, қайта 

жасалған немесе сатып алынған жөндеу әдісі
Кримпинг - сыртқы диаметрді азайту нәтижесінде бөлшектің ішкі 

диаметрі қалпына келетін әдіс
Іске қосу - бұл өңделетін бетке қатты роликтің немесе доптың күш 

әсерін қамтитын әдіс
Бас механика бөлімі кәсіпорынның дербес құрылымдық бөлімшесі 

болып табылады және бас инженерге немесе оның қызмет көрсету жөніндегі 
орынбасарына бағынады

Бас энергетиктің бөлімі - бұл бас энергетик басқаратын және 
әкімшілік-техникалық жағынан тікелей кәсіпорынның бас инженеріне 
бағынатын кәсіпорынның дербес құрылымдық бөлімі.

Тотығу тозуы - үйкеліс кезінде материалдың беткі қабатының 
атмосфералық оттегімен өзара әрекеттесуі нәтижесінде

Соңғы неке - бұл техникалық шарттардан айтарлықтай ауытқулармен 
сипатталатын неке, нәтижесінде оның бөлігі жарамсыз болып қалады, 
өйткені оны қалпына келтіру мүмкін емес немесе тиімсіз

Қауіпті жағдай - адамдарға немесе қоршаған ортаға зиян келтірудің 
қолайсыз қаупі немесе елеулі материалдық шығындар немесе басқа да 
қолайсыз салдарлар туындаған объектінің күйі

Аралау - бұл слесарлық жұмыс, онда металл қабаты дайындаманың 
бетінен файл көмегімен алынады

Қалдық қызмет ету мерзімі - объектінің техникалық күйін бақылаған 
сәттен бастап шекті күйге жеткенге дейінгі жұмысының жалпы уақыты

Сәтсіздік - бұл объектінің жұмыс күйін бұзатын оқиға. Бас тарту толық 
немесе жартылай болуы мүмкін
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емза - мұздатылған көбікке ұқсас ашық-сұр, ашық вулканикалық 
кеуекті жыныс.

Топырақтың батпақтануы - топырақты сумен толық 
қанықтыру, оның құрылымының бұзылуына және көтергіштік қабілетінің 
жоғалуына әкеледі

Техникалық қызмет көрсету жиілігі - жабдықты жоспарлы тоқтату 
кезіндегі қатарлы техникалық қызмет көрсету арасындағы уақыт

Тез құм - сумен қаныққан бос топырақ. Үстіңгі қабаттың қысымы және 
басқа механикалық әсерлердің нәтижесінде тез құм сұйық күйге айналады

Жоспарлы профилактикалық қызмет көрсету (PPR) - бұл өндірістік 
жабдық паркінің барлық көрсетілген қызмет ету мерзімінде жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін жоспарлы түрде жүзеге асырылатын профилактикалық 
сипаттағы ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешені.

Зақым - сау күйді сақтай отырып, объектінің сау күйін бұзудан 
тұратын оқиға. Ақаулық немесе бүліну объектінің жартылай немесе толық 
істен шығуына әкелуі мүмкін, олардың болуы объектіні дұрыс жұмыс 
істемейтін жағдайға әкеледі

Толық істен шығу объектінің жұмыс істемейтін жағдайға өтуімен 
сипатталады. Ішінара сәтсіздік объектінің ішінара жұмыс істемейтін 
жағдайға өтуімен сипатталады.

Бақылаудың жартылай тәуелді түрі - бұл контроллер жөндеу 
өндірісінің бастығына тікелей бағынатын басқару

Операциялық басқару - тексеру әр аяқталған операциядан кейін 
жүргізілетін осындай бақылау

Портландцемент - клинкер мен гипсті ұсақтау арқылы алынған 
гидравликалық байланыстырғыш зат

Қону - әр жұп жұптасу бөлшектерінің байланыс сипаты
Біртіндеп бұзылу - бұл объектінің бір немесе бірнеше параметрлерінің 

мәндерінің біртіндеп өзгеруінен туындайтын сәтсіздік.
Шектік күй - объектінің одан әрі жұмыс істеуі қолайсыз немесе 

практикалық емес немесе оның жұмыс күйін қалпына келтіру мүмкін емес 
немесе мүмкін емес жағдай

Шектілік мөлшері - апат қаупіне байланысты бөлшекті одан әрі 
пайдалану мүмкін болмайтын өлшем (тозу)

Лаппинг дегеніміз - абразивті ұнтақтармен және GOI пасталарымен 
бөлшектерді тығыз, тығыздалған, алынбалы және қозғалмалы қосылыстар 
алу үшін дәл үстіңгі өңдеу операциясы.

Сәтсіздікке объектінің істен шығуына себеп болған құбылыстар, 
процестер, оқиғалар мен жағдайлар себеп болады. Сәтсіздік себептері объект 
ішінде де болуы мүмкін (ішкі себептер) және сыртта (сыртқы себептер).

Поззоландар - бұл вулкандық материалдардың (күл және т.б.) әлсіз 
цементтелген шөгінділері, вулкандық туфтардың бір түрі. Жеңіл пуццолан 
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сорттары гидравликалық әк және пуццолан цемент өндірісінде
қолданылады

Жұмысқа қабілеттілігі - объектінің қажетті функцияларды 
орындай алатын күйі; қажетті сыртқы ресурстардың болмауы 
объектінің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін, бірақ бұл оның 

жұмыс күйінде қалуына әсер етпейді
Жұмыс орны - жабдықтармен, құрылғылармен және қондырғылармен 

жабдықталған жөндеу кәсіпорнының белгілі бір ауданы, оның көмегімен 
жөндеудің технологиялық процесінің сол немесе басқа операциясын 
орындауға болады

Рационалды жөндеу әдісі - бұл бөлшектің максималды қызмет ету 
мерзімін және оны қалпына келтірудің ең төменгі құнын қамтамасыз ететін 
бөлікті қалпына келтіру әдісі.

Жөндеу аралығы - екі жөндеу өлшемдерінің айырмашылығы
Жөндеу циклі - жабдықтың жұмыс уақыты немесе пайдалану мерзімі, 

күнтізбелік уақытпен, сағатпен, аймен, жылмен, келесі екі жоспарлы жөндеу 
арасындағы, ал жаңадан іске қосылған жабдық үшін - ол іске қосылған сәттен
бастап бірінші жоспарлы жөндеуге дейін

Ұстап тұру - объектінің техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
арқылы қажетті функцияларды орындай алатын күйін қалпына келтіруге 
бейімделуінен тұратын қасиеті.

Ресурс - объект жұмыс істей бастағаннан немесе оны жөндеуден кейін 
шекті күйге жеткенше жаңарғаннан кейінгі жалпы жұмыс уақыты

Романцемент - гидравликалық байланыстырғыш. Римдік цемент 850-
900 ° С температурада күйдірілген әк пен магнезиялық мергельдерді ұсақтау 
арқылы алынады.

Істен шығу - оператордың кішігірім араласуымен 
жойылатын өзін-өзі түзететін сәтсіздік немесе бір реттік сәтсіздік

Шығын - компанияның өнім бірлігіне кететін шығындары
PPR жүйесі - бұл ақаулар мен мерзімінен бұрын тозу, істен шығулар, 

апаттар салдарынан оның тоқтап қалуын болдырмау үшін жабдыққа 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жүргізу тәртібін анықтайтын 
кешенді жиынтық

Жүйелік ақаулық - бұл белгілі бір себеппен туындаған, тек жобалау 
немесе өндіріс процесін, пайдалану ережелері мен құжаттаманы өзгерту 
арқылы жойылатын ақаулық.

Тозу жылдамдығы - тозу мөлшерінің пайда болған уақытқа қатынасы
Жасырын неке - бұл қажетті ережелер, бақылау әдістері мен 

құралдары қарастырылмаған неке
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Жасырын ақаулық - бұл визуалды түрде немесе бақылау мен 
диагностиканың стандартты әдістері мен құралдарымен анықталмаған, бірақ 
техникалық қызмет көрсету кезінде немесе арнайы диагностикалық 
әдістермен анықталған ақаулық.

Аралас жөндеу - кәсіпорында және мамандандырылған жөндеу-
монтаждау ұйымында жүзеге асырылатын жөндеу

Табандылық - сақтаудың және (немесе) тасымалдаудың белгілі бір 
кезеңдерінде және шарттарында сақтағаннан және (немесе) тасымалдағаннан 
кейін қажетті функцияларды орындау қабілетін сақтайтын объектінің қасиеті.

Үздіксіз басқару - бақылау кезінде барлық бөлшектер мен түйіндер 
тексеріледі

Пайдалану мерзімі - шекті күй пайда болғанға дейін машинаның 
жұмысының күнтізбелік ұзақтығы

Стационарлық бақылау - тексерілген өнімнің орналасқан жеріне 
ауыстыруға болмайтын осындай бақылау-өлшеу жабдықтарымен және 
құралдарымен жабдықталған арнайы жабдықталған жерлерде жүзеге 
асырылады

Сұйық шыны - кварц құмы мен сода қоспасын күйдіру арқылы 
жасалатын ауа байланыстырғыш зат. Алынған әйнек ұсақталғаннан кейін 
суда ериді

Жөндеу циклінің құрылымы - белгіленген аралықтарда белгілі бір 
тәртіппен жүзеге асырылатын жоспарлы жөндеу мен техникалық қызмет 
көрсетуді кезектестіру

Саз - бұл құрамында 10-30% балшық бөлшектері бар (мөлшері 0,005 
мм-ден аз) борпылдақ шөгінді тау жынысы.

Құмды саз - саздың мөлшері 10% -дан аспайтын борпылдақ шөгінді 
тау жынысы. Ол құрылыс керамикасы өндірісінде шикізат ретінде 
қолданылады.

жөндеу такті- жұмыс орнына тағайындалған операциялардың 
жиілігі, мысалы, машинаның жөндеуге кіретін немесе оны 
жөндеуден қалдыратын жиілігі

Техникалық ресурс - объект жұмыс істей бастағаннан немесе 
жөндеуден кейін жұмысты қалпына келтіргеннен бастап шекті күй 
басталғанға дейінгі жұмыс уақыты

Техникалық қызмет көрсету - жабдықтың жұмыс істеуі кезінде оның 
денсаулығы мен функционалдығын сақтау бойынша жұмыстар жиынтығы

Техникалық жағдай - құжатта белгіленген параметрлер 
жиынтығымен сипатталатын объектінің күйі, оның қарастырылып отырған 
жағдайларда қажетті функцияларды орындау қабілетін сипаттайды

Т
Т
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шартты ақау - техникалық шарттардан шамалы ауытқулармен 
сипатталатын, бірақ сапасының аздап төмендеуімен жұмыс 
істеуге рұқсат етілетін ақау

Шаршаудың тозуы - бұл материалдың микро көлемінің бірнеше рет 
деформациялануының нәтижесі
 

белсенді тәуелділік - уақытты қажет етпейтін оқиғалар 
арасындағы байланыс
Фретингтік коррозия - бұл тербеліс қозғалыстарымен 

жанасатын денелердің тозуы, нәтижесінде жанасу бетінде оксид 
қабықшалары пайда болады, олар қабығы кезінде бір уақытта абразивті 
бөлшектердің рөлін атқарады

ементтер - байланыстырғыштар тобы (негізінен гидравликалық). 
Сумен немесе басқа сұйықтықтармен әрекеттесу кезінде олар 
пластикалық масса түзеді, ол қатайған кезде тас тәрізді денеге 

айналады
Орталықтандырылған жөндеу - мамандандырылған жөндеу бөлімшелері 
жеке және агрегаттық әдістерді өнеркәсіптік негізде қолдана отырып 
жүргізетін жөндеу

Шабрение дегеніміз - өңдеуші бетіндегі бұзушылықтар 
арнайы кескіш құралмен - қырғышпен жойылатын 
(қырылатын) әрлеу операциясы.

Тегістеу - бұл материалдың ең ұсақ бөлшектерін абразивті құралмен 
кесуді қамтитын процесс

Верниер құралдары - сызықтық вернирлі сызықтық өлшемді өлшеу 
құралдары: суппорттар, суппорттар, суппорттардың тереңдігі өлшегіштер.

Қиыршық тас - өлшемдері 10-нан 100 мм-ге дейінгі, тау 
жыныстарының, шлактардың және басқалардың тіркелмеген сынықтарынан 
бос детритті жыныс. Қиыршық табиғи және жасанды шыққан болуы мүмкін..

Бөлшектерді электроспаркпен өңдеу - электр 
бөлшектерін бір электродтан екіншісіне ауыстыру және ауыстыру 
үшін электр ұшқыны разрядының қасиетіне негізделген жөндеу 

әдісі
Элювий - бұл пайда болған жерде қалатын тау жыныстарының ауа-

райының өнімі

У
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Эрозиялық тозу - бұл бөлшектің бетіндегі сұйықтық немесе газ 
ағынының нәтижесі

нақты ақау - бұл анықтау үшін нормативтік құжаттамада 
бақылау ережелері, құралдары мен әдістері берілген неке

Айқын сәтсіздік - объектіні пайдалануға дайындау кезінде 
немесе оны пайдалану барысында көзбен немесе бақылау мен 
диагностиканың стандартты әдістері мен құралдарымен анықталған ақаулық.

Я
Я
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ҚОРЫТЫНДЫ

Оқулықта байланыстырғыш заттар мен сусымалы материалдарды 
химиялық өндіруге арналған машиналар мен жабдықтардың құрылғылары 
мен жұмыс принципі қарастырылды; байланыстырғыш материалдар мен 
сусымалы материалдардың химиялық өндірісіне арналған жабдыққа 
техникалық қызмет көрсетуді, ағымдағы және күрделі жөндеуді 
ұйымдастыруды ұйымдастыру. Материалды тереңірек игеруге арналған 
практикалық тапсырмалардың мысалдары келтірілген.

Бұл «байланыстырғыш материалдар мен сусымалы материалдарды 
химиялық өндіруге арналған машиналар мен жабдықтарды пайдалану» 
мамандығы технологияларды, соның ішінде өндірісті құру, жасау, 
монтаждау, реттеу, зерттеу, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету құралдарын, әдістерін және әдістерін жиынтығын білдіреді. ұлттық 
экономиканың әр түрлі салалары. Сондықтан механиктің кәсіби қызметінің 
объектілері болып химиялық өндірістерде қолданылатын технологиялық 
машиналар мен аппараттар, байланыстырушы және сусымалы 
материалдарды шығаруға арналған қосалқы жабдықтар, оларды жобалау, 
өндіру, зерттеу, монтаждау, реттеу, жөндеу, пайдалану және қызмет көрсету 
болып табылады.

Осы оқулықтың оқу нәтижелері:
- жабдықты техникалық пайдалану және күтіп-ұстау ережелерінің 

сақталуын және жұмыс істейтін персоналдың еңбекті қорғау, өндірістік 
санитария және өрттен қорғау ережелері мен ережелерін сақтауын бақылау;

- жабдықты жөндеуге дайындау жұмыстарын ұйымдастыруды;
- жабдықты ағымдағы және күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыруға;
- пайдалануға беруді ұйымдастыруды және оны пайдалануға беруді 

жүзеге асыруға;
- қондырғылар мен жабдықтарды жинауға;
- жабдықты тексеру, тексеру және жөндеу кестелерін жасау;
- техникалық және технологиялық құжаттама жасау;
- жабдықты жөндеу және жаңарту бойынша жұмыстардың орындалуын 

есепке алуды ұйымдастыруға;
- жөндеу жұмыстарына бөлінген материалдық ресурстардың ұтымды 

пайдаланылуын бақылау.
Оқулықта теориялық, зертханалық және практикалық сабақтарды 

ұйымдастырудың негізгі формалары қарастырылған. Сонымен бірге білім 
деңгейін бағалау, тексеру және бақылау мақсатында тесттер, өзіндік 
жұмыстар жүргізу үшін сұрақтар беріледі.

Оқу құралы модульдер бойынша терминдерді, түсіндірмелерді, 
сұрақтарды және басқа да мүмкіндіктерді өз бетінше түсінуге мүмкіндік 
береді.
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3-ҚОСЫМША

Кәсіпорын ____________
Цех _______________

Жабдыққа жүргізілген жөндеуді есепке алу бойынша
ЖӨНДЕУ ЖУРНАЛЫ

Жабдықтың атауы ___________________________________________________
Технологиялық сұлба бойынша позиция нөмірі __________________________
Түгендеме нөмірі ____________________________________________________
Төлқұжат ___________________________________________________________

Жөндеу 
немесе ТҚ 
түрі және 

күні

Алдыңғы 
жөндеуден (ТҚ) 
кейін іс жүзінде 

жұмыс атқарылған 
сағаттар (алым) 

және жөндеуде (ТҚ) 
тұрып қалу (бөлім)

Жөндеу кезінде 
орындалған, жүргізілген 
жұмыстардың қысқаша 

сипаттамасы, немесе 
ақаулардың типтік 

тізімдемесінен 
позициялардың 

нөмірлері

Жөндеу бөлімшесі 
басшысының (цех 

механигінің немесе 
энергетигінің, 

орталықтандырылған 
жөндеу қызметі 

шеберінің) тегі және 
қолы

Ескертпе (ақау 
тізімдемесінің, 

апаттық 
актінің № 
және т.б.)басы соңы

1 2 3 4 5 6

4-ҚОСЫМША

Кәсіпорын ____________ Бас механик (энергетик) _______________
Цех _______________ «____» ________________ 198 ж.

________________ түгенд. ________________ күрделі жөндеуге арналған
       (жабдықтың атауы)

АҚАУЛАР ТІЗІМДЕМЕСІ

Жабдықтың атауы ___________________________________________________

Рет. 
№

Жөнделуі 
тиіс тораптар 

мен 
бөлшектердің 

атауы

Ақаулар 
тізбесі

Оларды 
жою 

бойынша 
іс-

шаралар

Сызба 
нөмірі

Қажетті материалдар 
мен қосалқы 
бөлшектер

Жұмысты 
жүргізеді 

(ұйымның, 
жөндеу 

бөлімшесінің
атауы)

Есекертпе

атауы өлш. 
бірл.

саны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цех бастығы __________________________________
Жөндеу бөлімшесінің басшысы (цех механигі немесе 
энергетигі, орталықтандырылған жөндеу бөлімшесінің 
шебері)

Тексерген:
ЖАЖ бюросының инженері
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5 қосымша 

Келісілді                                                                                                   Бекітеді

Бас механик  ___________________________ Кәсіпорынның (бірлестіктің) бас инженері  
Бас энергетик __________________________ ____________________________________
Бас аспапшы ___________________________ «____» ________________  19   ж.
ӨТБ бастығы___________________________

19   жылға арналған № ______ цех жабдығын жоспарлы-мерзімді жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудің
ЖЫЛДЫҚ КЕСТЕСІ

Жабдықты
ң атауы 

және 
технология
лық сұлба 
бойынша 

позиция №

Түгенде
ме 

нөмірі

Соңғы 
жөқндеу

дің 
немесе 
ТҚ-ның 

күні 
және 
түрі

Жөндеулер 
және ТҚ 

арасындағы 
ресурс 

нормативтері, с.

Жөндеу мен ТҚ-
да тұрып қалу 

нормативтері, с.

Жөндеулер мен ТҚ кестесі Жөнд
еу мен 

ТҚ-
дағы 
жылд

ық 
тұрып 
қалуы

, с

Жұмыс 
уақытын

ың 
жылдық 
қоры, с.

қа
ңт

ар

ақ
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н
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ур

ы
з

сә
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р
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мы

р
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Қ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

22 23

Шартты белгілер: Йех бастығы _________________________________________________
КЖ – күрделі жөндеу Жөндеу бөлімшесінің басшысы (цех механигі, телім бастығы немесе
АЖ – ағымдағы жөндеу орталықтандырылған жөндеу қызметінің шебері)
ТҚ – мерзімді техникалық қызмет көрсету _____________________________________________________________

6-ҚОСЫМША

Келісілді: Бекітемін:
ӨТБ бастығы Кәсіпорынның бас механигі (энергетигі) 
_______________________________________ ____________________________________
  «____» ________________________  19   ж.    «____» _____________________  19   ж.

19____   жылдың ________________ айына арналған
№ ________ цех жабдығын жөндеудің (ТҚ) айлық жоспар-кесте-есебі

Жабдықтың 
атауы

Технологиялық 
сұлбадағы 

нөмірі

Соңғы 
жөндеу 

(ТҚ) 
күні

Алдыңғы 
жөндеуден 

(ТҚ) 
кейінгі іс 
жүзіндегі 

жүрісі

Жөндеудің (ТҚ) күнтізбелік мерзімдері Жөндеуде (ТҚ) 
тұрып қалу 
ұзақтығы, с.

Еңбек 
жұмсалымы, 

ад.-с.1 2 3 4 және 
т.б.

29 30 31

жосп.
іс 

жүз. жосп.
іс 

жүз.

1 2 3 4 5 6 7 8 және 
т.б.

33 34 35 36 37 38 39

Шартты белгілер: Йех бастығы _________________________________________________
ТҚ – мерзімді техникалық қызмет көрсету Жөндеу бөлімшесінің басшысы (цех механигі немесе энергетигі, телім 

бастығы немесе орталықтандырылған жөндеу қызметінің шебері)
_____________________________________________________________
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7-ҚОСЫМША

БЕКІТЕМІН
НЫСАНЫ

_______________________________________   Бір данасы зардап шегушіге
«____» ________________________________          немесе оның сенімді

         (күні) тұлғасына жіберіледі
       Мөр

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы
№ ________ АКТ

1. Жазатайым оқиғаның күні және уақыты _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(жазатайым оқиғаның орын алған күні, айы, жылы және уақыты, жұмыстың басталуына дейін толық сағаттар саны)

2. Жазатайым оқиға орын алған ұйым _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(атауы және мекенжайы, саласы)
Цехтың, телімнің атауы _________________________________________________________

3. Тергеу жүргізген комиссия ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Комиссия мүшелерінің аты-жөні, лауазымы және жұмыс орны)

4. Жұмыскерді жіберген ұйым ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(атауы, мекенжайы)

5. Зардап шегуші туралы мәліметтер
тегі, есімі, әкесінің аты _________________________________________________________

жынысы еркек, әйел ____________________________________________________________

жасы ________________________________________________________________________

кәсібі (лауазымы) ______________________________________________________________

жазатайым оқиға орын алған сәтте атқарған жұмыс өтілі 
_____________________________________________________________________________

(толық жылдар мен айлар саны)
6. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жүргізу 
Кіріспе нұсқамалық ____________________________________________________________

(күні, айы, жылы)
Жазатайым оқиға орын алған сәтте атқаратын жұмысының түрі мен кәсібі бойынша 
жұмыс орнындағы нұсқамалық (бастапқы, қайталама, мақсатты) 
_____________________________
_____________________________________________________________________________

(күні, айы, жылы)
жазатайым оқиға орын алған сәтте атқаратын жұмыс түрі бойынша оқыту______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(күні, айы, жылы)
Жазатайым оқиға орын алған сәтте атқаратын жұмыс түрі мен кәсібі бойынша білімін 
тексеру_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(күні, айы, жылы)
7 Жазатайым оқиға жағдайларының сипаттамасы ___________________________________
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