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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF CHEMICAL COVERINGS OF DETAILS OF CARS 

 
Abstract. The address by the Head of State to the people of Kazakhstan "Strategy "Kazakhstan-2050": new 

political course of the established state" is directed to support of entrepreneurship, the leading force in national 
economy. The president notes that for successful business development it is necessary to direct work to a share of the 
mechanism and the equipment in the sphere of mechanical engineering. 

Corrosion of metals is physical and chemical or chemical interaction between metal and environment, leading 
to deterioration in functional properties of metal, environment or the technical system including them. 

Process of chemical nickel plating has its distinctive features, such as possibilities of drawing a uniform cove-
ring on deeply pro-thinned out products and some valuable properties of rainfall of nickel received in these condi-
tions; it widely used in various industries. Process of chemical nickel plating provides a possibility of drawing uni-
form on thickness and quality of a covering on any sites of a relief surface on condition of access of solution to them. 

In this article it is specified that for improvement of quality of the car, chemical nickel plating should be uses, 
thus the resistance to influence of external factors will increase and viability of details will strengthen. Most often 
process of chemical nickel plating is used for the purpose of increase of corrosion resistance of a covering, increase 
of superficial hardness of a product and wear resistance. In process of accumulation of these researches in the field of 
chemical restoration of metals, identification of the new factors determining the speed of a course of reaction and 
also development of methods of a correcting and purification of solution, the technology of conducting process of 
nickel plating is continuously improved. In industrial practice various methods of conducting process with use of 
both solutions, various on structure, and various operating modes are applied. 

Keywords: detail, chemical coating, mechanical engineering, chemical nickel plating, corrosion.  
 

 
Қ. Қ. Мəсімханова 

 
Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан 

 

МАШИНА БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ЖАБЫНДЫЛАРЫНЫҢ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 

 
Аннотация. Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында, ұлттық экономикамыздың жетекші күші – кəсіпкерлікті 
жан-жақты қолдау деп мəлімделген. Елбасы меңзеп отырған кəсіпкерліктің ойдағыдай дамуы үшін еңбектің 
ауыр тұстары механизмдер мен машиналардың үлестеріне түсіру қажет болып саналады. Коррозиялық 
зерттеулер – машина детальдар материалының белгілі бір коррозиялық шартта, оның шыдамдылығына тек-
серетін сынақтар қатарымен сипатталады. 

Химиялық никельдеу үдерісі өзіндік ерекшеліктерінің салдары – терең пішінделген бұйымдар мен 
никель шөгінділерінің бірқатар құнды сипаттарына біркелкі жабындыларын түсіру мүмкіндіктері өндірістің 
түрлі салаларында кеңінен таралған. 

Химиялық никельдеу үдерісі ерітіндіге қолжеткізу жағдайында бедерлі беттің кез келген аймағына 
қалыңдығы мен жабындының сапасы бойынша тегіс түсіруді қамтамасыз етеді. 

Мақалада химиялық никельдеу əдісін қолдану арқылы машина детальдарының сапасын арттыра 
отырып, оның сыртқы факторларға төзімділігін жоғарылатып, детальдың өміршеңдігін ұзартуға мүмкіндік 
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береді. Машина детальдарын химиялық тотықсыздандыру саласында аталған зерттеулердің жиналу қажетті-
лігіне қарай реакциялардың ағу жылдамдығын анықтайтын жаңа факторларды анықтау, сондай-ақ түзету 
əдістерінің дамуы мен ерітінділерді тазарту, никельдеу үдерісіне ендіру технологиясы үздіксіз жетілдірілуде.  

Түйін сөздер: деталь, химиялық жабынды, химиялық никельдеу, машина жасау, коррозия. 
 
Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында, ұлттық экономикамыздың жетекші күші – 
кəсіпкерлікті жан-жақты қолдау деп мəлімделген. Елбасы меңзеп отырған кəсіпкерліктің ойда-
ғыдай дамуы үшін еңбектің ауыр тұстары механизмдер мен машиналардың үлестеріне түсіру қажет 
болып саналады. Адам өміріне қажетті машиналардың тұрлаулы конструкцияларын ойлап шығару, 
оларды кеңінен қолдану белгілі бір ғылым саласының дамуының негізінде ғана мүмкін болады [1]. 

Бүгінгі заман талабы ғылыми-техникалық прогрессті жəне əлеуметтік міндеттердің ойдағыдай 
шешілуін қамтамасыз ететін салаларды неғұрлым жоғары қарқынмен дамытуды, тұтынумен қор 
жинаудың оңтайлы арақатынасын, өндіріс құрал-жабдықтары мен тұтыну заттарын өндіруге 
аграрлық-өнеркəсіптік кешеннің салалары арасындағы пропорцияларды жақсартуға күш салуды 
қажет етеді. Эканомиканың əлеуметтік бағдар алуы күшейеді, қазақ халқының өскелең қажеттері 
барған сайын толық қанағаттандыруға жағдай туғызады. 

Қазіргі еліміздің бетбұрыс дəуіріндегі ғылыми-техникалық прогресстің басым бағыттарының 
алдына қойған негізгі мəселелері мейлінше жаңа технологиялық процестер мен операциялар ашу 
жəне халық шаруашылығындағы осы уақытқа дейін ашылған, пайдаланып келе жатқан техноло-
гиялық процестер мен операцияларды ұтымды қолдану болып отыр. Атап айтсақ бұл мəселені 
мақсаттары төмендегідей: 

– Қазақстан Республикасында өндірісте шығарылытын детальдардың сапасын дүниежүзінде 
шығарылатын детальдардың дəрежесінде сапасын арттыру немесе солардың сапалылығына 
жуықтап шығару; 

– өндіріс орындарының экологиялық талаптардың шарттарын орындауы жəне өндірістің 
қауіпсіз жағдайда қызмет етуі; 

– деталь шығаратын өндірістің ресурс сыйымдылығын, энергия, негізгі қорлардың, материал 
шығындарын азайту; 

– өндірісті барынша ынталандырып, жоғары дəрежедегі сапалы өнімдер алу; 
– арнайы бағдарламамен автоматтандырылған станоктарды пайдалану. 
Машина жасау салаларының өте маңызды бағыттары төмендегідей: 
– машина жасау кешенін, ең алдымен, станок жасауды, есептеу техника өндірісін, прибор 

жасауды, электротехника жəне электрон өнеркəсібін түпкілікті қайта құрып, озық заманға сай 
дамыту; 

– жаңа техника жасау мен игеру мерзімін қысқартудың көптеген техникалық жəне экономи-
калық мəселелерін шешу; 

– машиналар мен жабдықтардың өлшемді қуаттарын экономикалық жағынан ақтай алатындай 
шекте арттыру; 

– қайта реттелетін икемді өндірістер мен автоматтандырылған жобалау жүйелері, автомат 
желілері, микропроцессорлық техника құралдары орнатылған машиналар мен жабдықтар, сандық 
бағдарламамен басқарылатын көп операциялы станоктар, робот-техникалық, роторлы жəне 
роторлы-конвейерлі кешендердің кеңінен енгізілуіне жол ашу; 

– өндірісті өнім шығару, бөлшек шығару жəне технология жөнінен мамандандыру мен 
кооперациялауды кеңейту; 

– механикалық құрастыру кəсіпорындарының мамандандырылған зауыттармен тиімді 
ұштастырылуын құрастыру; 

– бірыңғайланған блоктық-модульдік жəне базалық конструкциялар негізінде машиналар, 
жабдықтар мен приборлар жасау жөніндегі шараларды жүзеге асыру; 

– техниканың көп функциялы түрлерін шығару [1]. 
Қазақстан Республикасының экономикасы дүниежүзіндегі ең алдыңғы қатарлы жетілдірілген 

жəне қуатты экономикаға айналдырушы басты күш-қуаттың негізі ауыр индустрияны озық дамы-
туды қажет етеді.  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
174  

Өндіріс кəсіпорындарын орташа жəне кішігірім кəсіпорындарға бөлу машина жасау саласы 
дамуының негізгі мақсаты болып табылады. Ал, олар тиісінше нарық талаптарының өзгеруіне тез 
төтеп беріп, өндірістің техникалық базасын модернизация процесін қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен 
қатар ол модернизация процестерінінің жылдамдығы өндірістің басқа салаларына қарағанда 
əлдеқайда артық болуы тиіс [4]. 

Коррозиялық зерттеулер – машина детальдарының материалының белгілі бір коррозиялық 
шартта, оның шыдамдылығына тексеретін сынақтар қатары. Оларды келесі жолмен көрсетуге 
болады:  

– коррозия құбылысы өтетін тетікті орнату (электрохимиялық коррозия, химиялық немесе 
аралас); 

– электрохимиялық (деполяризаторлар: H2SO3
-, O2, H

+• H2O) немесе химиялық (су буы, оттегі, 
көміртегі газы) коррозия құбылысын тудыратын қоршаған ортаның белсенді құраушысын анықтау.  

– коррозия құбылысына бақылау орнату (егер химиялық коррозия – аралас, кинетикалық 
немесе диффузиялық; электрохимиялық бұзылу кезінде –оттегі диффузиясының негізгі рөлінде 
катодты); 

– коррозия құбылыстарының өтуіне жəне металлдардың, қорытпалардың коррозияға төзім-
ділігіне əсер ететін ішкі жəне сыртқы факторларды анықтау; 

– осы қолдану шарттарында, ең жоғарғы коррозиялық тəуелділікпен ерекшеленетін машина 
деталін немесе металлды таңдау (оған қоса оның бағасын, беріктік сипаттамаларын жəне тағы 
басқасын ескеру қажет); 

– металлдардың коррозиядан қорғаныс тиімділігін анықтау (қорғаныс қабаттарының, инги-
бирлегіш қоспалардың тиімділігінің, электрохимиялық қорғаныс орнықтылығы); 

– бір коррозиялық ортада əртүрлі металлдардың орнықтылығын салыстыру қорытпалар мен 
металлдарға қатысты ортаның коррозиялық белсенділігін анықтау; 

– шығарылатын металлдарға сапалық бақылау жасау [2].  
Стандарттау жүйесінде (ГОСТ5272-68) металлдар коррозиясы металлдардың коррозиялық 

ортамен əсерлесу нəтижесінде химиялық жəне электрохимиялық əсерлерге берілу нəтижесінде 
металлдардың бұзылуы ретінде анықталған, сонымен қатар ИСО халықаралық стандарттар 
жүйесінде бұл түсінік біршама кең ауқымды: нəтижесінде металлдардың қасиеттері өзгеретін жəне 
көбінесе металлдардың, ортаның жəне техникалық жүйенің функционалдық сипаттамаларының 
нашарлауы жүретін металлмен орта арасындағы физикалық- химиялық өзара əсерлесу [3]. 

Детальдарды коррозиядан қорғаудың ең сенімді тəсілі – легиралеу, яғни металлға легира-
лаушы элементтерді енгізу арқылы қорғалатын металлға пассивтік қабілет беру тəсілі. Жоғарыда 
айтылғандай, легиралаушы коспалар ретінде мысты, хромды, никельді жəне т.б. қолданылады. 
Көміртектік жəне төмен легирленген құрыштар тұрақтылығын балқыма 0,5 % дейін мыс қосумен 
асырады, себебі деталь бетінде қорғаныс қасиеті жоғары пленка құралады. Тотықтанбайтын жоға-
ры легирленген темірдің хром жəне никель қосылған балқымасы негізінен хром əсерімен пассив-
телінеді жəне коррозияға тұрақтылығы жоғары келеді. Бірақ бұл қорғаныс тəсілі едəуір қаражат 
шығынын қажет ететіндіктен, оны тек металл даярлағанда қолданады [2]. 

Металлдық жамылтқы жағу – қорғалынатын конструкция үстіне басқа металл балқымасын 
жағып қорғаушы жұқа пленка жамылтқысын құру. Жоғарыда айтқанымыздай, металдық жамылт-
қы екі типте болады – анодтықтар жəне катодтықтар. Анодтық жамылтқы үшін теріс электродтық 
потенциал негізгі металлдікінен молырақ металлдарды (мысалы, цинк, хром). Катодтық жамылтқы 
үшін негізгі металлға қарағаңда электродтық потенциалы төмендеу металлдарды (қалайы, қорға-
сын, никель жəне т.б,) қолданады [2]. 

Химиялық никельдеу үдерісі өзіндік ерекшеліктерінің салдары – терең пішінделген бұйымдар 
мен никель шөгінділерінің бірқатар құнды сипаттарына біркелкі жабындыларын түсіру мүмкіндік-
тері өндірістің түрлі салаларында кеңінен таралған.  

Металлдарды химиялық тотықсыздандыру саласында аталған зерттеулердің жиналу қажет-
тілігіне қарай реакциялардың ағу жылдамдығын анықтайтын жаңа факторларды анықтау, сондай-
ақ түзету əдістерінің дамуы мен ерітінділерді тазарту, никельдеу үдерісіне ендіру технологиясы 
үздіксіз жетілдірілуде.  
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Өндірістік тəжірибеде ерітінділердің түрлі құрамы бойынша, сонымен қатар түрлі жұмыс 
режимі бойынша үдерісті енгізуді қолданудың түрлі əдістері қолданылады.  

Жұмыс əдісінің алуантүрлілігі үдерістің тəжірибеде жаңадан енгізілгендігі мен аз зерттелуінің 
шынайы салдары болып табылады. Үдерісті меңгеру барысында туындаған қиындықтарды 
кəсіпорындар түрлі жолдармен шешуде.  

Үдерісті енгізу технологиясындағы алуантүрлілік жабындыларға қойылатын талаптардың 
ерекшеліктерімен, өндірістің жалпы аумағымен, жабынды қойылатын бұйымның габаритімен жəне 
сол кəсіпорын немесе басқа да кəсіпорынның ерітінділерді құру үшін қажетті химикаттарына, ван-
наны жылыту тəсілдеріне, ерітінділердің айналуы мен тазарту құралдарына қатысты мүмкіндікте-
рінің болуына, үдеріске қызмет көрсету үшін білікті мамандардың болуына жəне т.с.с. туындайды.  

Химиялық никельдеу үдерісінің өзіндік ерекшеліктері мен қалпына келтірілген никельдің 
өзіндік қасиеттерін есепке ала отырып, жабындының бұл түрін қолдану орынды болып табылатын 
техниканың бірқатар салаларын атап кеткен жөн:  

1) Химиялық никельдеу үдерісін никельдің тегіс қабатымен бояма рельефтің бөлшектерін 
жабу қажеттілігі бар өндірістерде қолданған орынды.  

2) Термиялық өңдеуді қолданғаннан кейінгі жабындының жоғары қаттылығын ескере оты-
рып, химиялық никельдеу тозығы жеткен беттерді жабу үшін ұсынылуы мүмкін. Үйкеліскен бет-
терді майлағанда, тозу кедергісі күшейеді. Құрғақ үйкеліс жағдайында бүркеме бояу болуы мүмкін.  

3) Химиялық никельдеу контурды қайта қалпына келтіруге қатысты нақты дəлдік талап 
етілген жағдайда біркелкі қабатты алу құралы ретінде қолданылуы мүмкін.  

4) Химиялық қайта қалпына келтірілген никель қабатының біркелкі қабатын анықтайтын 
жоғары коррозиялық беріктіктің нəтижесінде кейбір жағдайда осы тəсіл арқылы оны никельдеуге 
ұшыратып, қымбат тұратын тот баспайтын болатты неғұрлым арзандауына ауыстыруға мүмкін 
болады.  

5) Шөгінді тұтасуының алдын-ала никельденген үстіңгі қабатын химиялық тəсіл арқылы 
бүркеуде өте жақсы. Осы ерекшелігін ескере отырып, химиялық никельдеуді бұйымды сақтау не-
месе пайдалану барысында байқалатын никельді жабындар ақауларын түзетуде қолдануға болады. 
Бұл əдіс артық үшкірленген немесе тегіс ескірген бөлшектерді жетілдіруде аса құнды болып 
табылады.  

6) Химиялық никельдеу үдерісі үлкен беттерді бүркеу қажеттілігі туындаған жағдайда қолда-
нылуы мүмкін.  

7) Химиялық никельдеу үдерісі егіс жағдайында немесе шағын шеберханаларда электр жаб-
дығы болмаған жағдайда таптырмас əдіс болуы мүмкін.  

8) Химиялық жолмен алынған никель келесі эмальды жағу үшін жақсы қабат болып та-
былады.  

Көбінесе химиялық никельдеу үдерісі жабындының коррозиялық беріктігін, бұйымның жоғар-
ғы беріктігін жəне тозуға төзімділігін арттыру мақсатында қолданылады.  

Антикоррозиялық мақсатта бүркелген бөлшектердің ішінде компрессорлардың, сорғылардың 
ішкі жоғарғы қабаттары, сондай-ақ түрлі тазартушы-құрғатушы жүйелердің бөлшектері, түрлі 
агрегаттардың құбырлы арматурасы, жанармайға арналған ыдыстар, түрлі химиялық заттарды 
тасуға арналған цистерналар мен оларды сақтауға арналған бактар, кертартпа қоспалар ыдыстары, 
құбыр желісінің ішкі беттері, түрлі қақпақтар, бұрандалар, сомындар жəне т.б. бар.  

Машина жасау, аспап жасау кəсіпорындары мен өндірістің басқа да салаларында тозуға төзім-
ділікті арттыру мақсатында химиялық жолмен никельденген бөлшектердің ішінде – гидравликалық 
цилиндрлер жəне сорғылардың басқа да түрлері, поршенді дөңгелектер, шатундар, қос иіндер, өк-
шеліктер жəне мойынтіректер, айналмалы біліктер, баспа станоктардың бөлшектері жəне т.б. бар. 

Никельді жабындылар бұйымның сəнділігін арттыруының арқасында, сонымен қатар оларды 
тез коррозиялық бүлінуден сақтауының, сондай-ақ тозуға төзімділігін арттыруының арқасында 
тəжірибеде кең қолданысқа ие болып отыр. 

 Ұзақ уақыт бойы никельді жабындыларды түсіру гальваникалық əдіс арқылы жүзеге асы-
рылып келді. Бұл тəсіл үдеріс жылдамдығы мен жабынды қасиеттерін реттеуге қатысты, атап 
айтқанда, олардың беріктігі мен жылтырауына қатысты үлкен мүмкіндіктерге ие. Алайда, никельді 
электролиттердің қабілеттілігін ыдыратушы бедерлі бөлшектердегі жабындылардың тегістігінің 
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арттыруын зерттеуге бағытталған жұмыстардың көптігіне қарамастан шектеулі күйінде қалуда. 
Осыған байланысты гиппофосфиттің көмегімен оның тұздарын химиялық қайта қалпына келтіру 
жолы арқылы никельді түсіру үдерісі үлкен қызығушылық тудыруда.  

Химиялық никельдеу үдерісі ерітіндіге қолжеткізу жағдайында бедерлі беттің кез келген 
аймағына қалыңдығы мен жабындының сапасы бойынша тегіс түсіруді қамтамасыз етеді. Никельді 
түсіру жылдамдығы тоқтың бірқалыпты тығыздығында жүргізілген гальваникалық үдеріс жылдам-
дығына сəйкес келеді, сағатына/20-25 мкм жетеді.  

Пайда болған жабындылар таза никельден тұрмайды, ал, саны бойынша 15%-ға жететін ни-
кель мен фосфорды қамтитын күрделі жүйеден тұрады. Фосфордың болуы жабындылардың 
қасиетін физикалық та – салыстырмалы салмақ, балқу температурасы, магниттік сипаттар, соны-
мен қатар химиялық та жағынан айтарлықтай өзгертеді. Химиялық қалпына келтірілген никель 
гальваникалық жолмен алынған никельмен салыстырып қарағанда, түрлі агрессиялық орталарға 
қарсы жоғары беріктікті қамтамасыз етеді.  

Химиялық қалпына келтірілген никельге тəн неғұрлым сипат жылулық өңдеу нəтижесінде 
айтарлықтай арттырылған оның жоғары беріктігі болып табылады. Құрылымдық зерттеулер, 
алғашқы қалпындағы шөгінділер сұйық тəріздес құрылымға ие, бұл жылыту үдерісі кезінде екі 
фазаның пайда болуы өзгеріске ұшырайды: никель фосфиді жəне никель торындағы фосфордың 
берік ерітіндісі. Босаңдату барысында аққан өзгеріс сипаты беріктіктің жоғарыда аталған өзге-
рістерімен, сонымен қатар химиялық қалпына келтірілген никельдің қолданылу аясын кеңейтуге 
мүмкіндік беретін басқа да қасиеттерімен байланысты.  

Машинатану – машина жасау саласындағы негізгі мəселелерді шешетін ғылым. Машина жасау 
саласының ең маңызды бөлігі – машина зауыттарында арнайы шығарылған технологиялық жаб-
дықтар, құрылғылар, құралдар, станок жасау өндірісі болып табылады. Жаңа, өнімділігі жоғары, 
тиімді жəне сенімді машиналарды, автоматтық линияларды жəне басқа да жүйелерді, құрылғылар-
ды əзірлеу жəне ендіру керек, сонымен бірге неғұрлым тиімді, нəтижелік технологиялық процес-
терді қолдану керек.  

Химиялық никельдеу үдерісінің өзіндік ерекшеліктері мен қалпына келтірілген никельдің 
өзіндік қасиеттерін есепке ала отырып, жабындының бұл түрін қолдану орынды болып табылатын 
техниканың бірқатар салалары бар. Химиялық никельдеу үдерісі өзіндік ерекшеліктерінің салда-  
ры – терең пішінделген бұйымдар мен никель шөгінділерінің бірқатар құнды сипаттарына біркелкі 
жабындыларын түсіру мүмкіндіктері өндірістің түрлі салаларында кеңінен таралған.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Аннотация. В Послании Главы государства народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» - новый 
политический курс состоявшегося государства» направлена на поддержку предпринимательства - ведущей 
силы в национальной экономике. Президент отмечает, что для успешной в области развития бизнеса необ-
ходимо направить работу на долю механизма и оборудования в сфере машиностроения.  

Коррозия металлов – физико-химическое или химическое взаимодействие между металлом и средой, 
приводящее к ухудшению функциональных свойств металла, среды или включающей их технической 
системы. 

Процесс химического никелирования вследствие своих отличительных особенностей - возможности на-
несения равномерного покрытия на глубоко профилированные изделия и некоторых ценных свойств осадков 
никеля, получаемых в этих условиях, - находит широкое распространение в различных отраслях промыш-
ленности. Процесс химического никелирования обеспечивает возможность нанесения равномерного по тол-
щине и качеству покрытия на любых участках рельефной поверхности при условии доступа к ним раствора. 

В статье указано, что для повышения качества машины используют химические никелирование, по-
вышая ее устойчивость к воздействию внешних факторов, позволяет продлить жизнеспособность деталей. 
Чаще всего процесс химического никелирования используется с целью повышения коррозионной стойкости 
покрытия, повышения поверхностной твердости изделия и износостойкости. По мере накопления данных 
исследований в области химического восстановления металлов, выявления новых факторов, определяющих 
скорость течения реакции и также развития методов корректирования и очистки раствора, технология веде-
ния процесса никелирования непрерывно совершенствуется. В промышленной практике находят применение 
различные методы ведения процесса с использованием как различных по составу растворов, так и различных 
режимов работы. 

Ключевые слова: деталь, химическое покрытие, машиностроение, химическое никелирование, кор-
розия. 
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