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АЛҒЫСӨЗ
Теңізде жүзу, адамның мақсатты қызметі ретінде мыңдаған жылдарға
созылады: мысырлықтар, финикиялықтар, гректер, викингтер, флибустерлер
өз парақтарын мұхиттың ұлы шежіресіне жазды. Қауіптер әрқашан
навигациямен бірге жүрді. "Кеме жүргізу" ұғымы "жүзу қауіпсіздігіне"деген
терминологиялық айқындылықты қамтиды. Шынында да, бұл қауіпті жүзу
деген не? Бірақ теңіздегі қауіптер әрқашан болған және болады. Алайда, бұл
фраза кемелердің жүзу және тұру кезіндегі қызметіне қатысты ғылымитехникалық әдебиеттерде және нормативтік-құқықтық актілерде берік
бекітілген. Сонымен, "су көлігін пайдалану кезінде жүзу қауіпсіздігі"
ұғымына не енгіземіз? Қалыптасқан практика бойынша бұл термин кеме
қатынасының сенімділігін арттыруды, техникалық, ұйымдастырушылық,
Әлеуметтік және құқықтық сипаттағы халықаралық және ұлттық шаралар
жүйесін қолдану жолымен авариялық жағдайларды (кеме апаттарын,
аварияларды, авариялық оқиғаларды, пайдалану зақымдарын) азайтуды
білдіреді. Осылайша, жүзу қауіпсіздігі туралы емес, оны су көлігін пайдалану
кезінде теңізде жүзуді қамтамасыз ету туралы айту дұрысырақ.
Бұл тұрғыда қауіпсіз (апатсыз) жүзуді қамтамасыз ету көптеген
мәселелерді қамтиды. Жобалаушылар үшін, мысалы, бұл жобалау кезінде
кемеге жүзу кезінде табиғат күштерінің әсерін еңсеруге және межелі портқа
қауіпсіз жетуге мүмкіндік беретін теңізде жүзу сапасын, осындай
құрылғылар мен жабдықтарды қамтамасыз етуді білдіреді. Кеме жасаушылар
теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді кемелерді жасау кезіндегі
өндірістік қызметтің талабы ретінде қабылдайды және оны нормативтік және
жобалық құжаттамада, әртүрлі халықаралық конвенцияларда көрсетілген
техникалық ережелердің жиынтығы ретінде анықтайды, оларды мүлтіксіз
сақтау кеменің берілген теңізде жүзу сапасын, теңіздегі табиғат күштері мен
өзге де қауіптерді ойдағыдай еңсеруге арналған кеме құрылғылары мен
жабдықтарының тиісті әрекетін қамтамасыз етеді.
Ішкі су көлігінің басшылары жүзу қауіпсіздігін флотты пайдалану
кезіндегі практикалық іс-әрекеттің бір түрі ретінде қабылдайды, сондықтан
оны анықтауға кеңірек қарайды. Олар бұл ұғымға кеменің теңізде жүзу
сапасымен және техникалық нормативтермен қатар, біріншіден, кеменің
жалпы техникалық жай-күйі, екіншіден, кеме мамандарының қызметтік
міндеттерін орындауға арнайы даярлық дәрежесі, үшіншіден, көпірде де,
машина бөлімінде де кеме вахталық қызметін ұйымдастыру деңгейі,
төртіншіден, экипаждың кеменің өміршеңдігі үшін күресті ұйымдастыру
және жүргізу қабілеті, бесіншіден, теңіздегі терроризмге қарсы күресте
қауіпсіздік деңгейін арттыру жөніндегі шаралар кіреді. Бұдан басқа, теңіз
пароходстволары мен кеме қатынасы компанияларының қызметі тұрғысынан
теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету су көлігін және СЭҚ қосалқы
тетіктерін пайдалану, бункерлеу, сүйрету, теңізде көмек көрсету және
құтқару, кемелердің соқтығысуының алдын алу, навигациялық жабдық
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жүйелерін, радиобайланыс құралдарын, кеме орнын анықтаудың
навигациялық
жүйелерін,
картографиялық
және
гидрографиялық
жұмыстарды және т. б. орналастыру және пайдалану кезінде пайдаланылатын
кеме жүргізу әдістерінде көрсетілуі тиіс.
Біздің ойымызша, келесі анықтама беруге болады: кеме жүргізу — бұл
теңіздегі адам өмірі мен мүлкін қорғауға бағытталған техникалық,
ұйымдастырушылық, пайдалану және құқықтық құралдар мен әдістердің
жиынтығы болып табылатын жүзу қауіпсіздігін (апатсыз) қамтамасыз ету.
Соңғы онжылдықтарда қазіргі әлемдік теңіз флоты жедел өсумен
сипатталады, бұл теңіз және Мұхит жолдарындағы кемелердің қозғалыс
қарқындылығын күрт арттырады. Бұл жағдай кемелердің жоғары
жылдамдықтарымен және олардың габариттік сипаттамаларымен үйлесімде
соқтығысудан, арқандап байлау операциялары кезінде және т. б. авариялар
қаупін едәуір арттырады.
Мұндай жағдайларда ішкі су көлігінің қауіпсіздігін арттыруда кеме
жүргізушілердің қазіргі жағдайды тез бағалай білуі және жүзудің қиын
жағдайларында тиімді маневрлер жасай білуі өте маңызды рөл атқарады.
Мұндай шеберлік кемелердің маневрлік қасиеттерін терең білместен мүмкін
емес. Бұл білім Кемелерді басқарудың көп немесе аз тәжірибесі нәтижесінде
алынады. Алайда, егер кеме жүргізуші Кемелерді басқарудың заманауи
теориясын білумен қаруланған болса, мұндай тәжірибені тезірек және
ауыртпалықсыз алуға болатынына күмән жоқ.
Осы оқу құралының мақсаты кемені пайдаланудың әртүрлі
жағдайларында оны басқару мүмкіндіктерін алдын ала теориялық бағалау
дағдыларын, жағдайды бағалау және кеме қатынасы жағдайының дамуын
болжау, алдағы маневр қаупін жан-жақты бағалауға үйрету болып табылады.
Мамандық пәні материалының игерілуін бақылау үшін оқу құралының
әр тарауының соңында практикалық жұмыстар мен бақылау сұрақтары
ұсынылған.
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ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
BIC-CODE (ISO/2716) - стандартты халықаралық код;
GRT - gross register tonnage;
ШКЖЖ -шетелдік кеме жалдаушылардың жүктері;
МЕМСТ-мемлекеттік стандарт;
ДЖ-диаметрлік жазықтық (ДП);
IC STCW – 78 - International Convention seafarer’s certification watch keeping;
ICLL - International Convention on Load Lines;
ИСО-Халықаралық стандарттау ұйымы;
ИМО-Халықаралық теңіз ұйымы;
ISMC - International Safety Management Code;
ИҚТ-техникалық қызметкерлер инженері;
КСЖ-конструктивті су жолы (КСЖ);
ПМБ - порт мемлекетінің бақылауы;
КНГ -үйінді жүктерді тасымалдаудың қауіпсіз тәжірибесінің кодексі;
COLREGS-72 - International Regulations for Preventing Collisions at Sea –
1972;
АП -артқы перпендикуляр;
СМТЖК -сауда мақсатында теңізде жүзу кодексі;
СБ -сол жақ борт;
ЖМХК - жүк маркасы туралы халықаралық конвенция;
МК МАРПОЛ 73/78 - 1978 жылғы Хаттамамен өзгертілген 1973 жылғы
Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция;
КМҚҚХК - кемелер мен порт құралдарын қорғау жөніндегі халықаралық
конвенция;
МК ПДМНВ-78-1978 жылғы теңізшілерді даярлау және дипломдау және
вахта жұмысын атқару туралы халықаралық конвенция;
МК ПДМНВ-95-1995 жылғы теңізшілерді даярлау және дипломдау және
вахта жұмысын атқару туралы халықаралық конвенция;
МК ПДМНВ-2010-2010 жылғы теңізшілерді даярлау және дипломдау және
вахта жұмысын атқару туралы халықаралық конвенция (Манила түзетуі);
МК ТМС-06-2006 жылғы теңіз кеме қатынасындағы еңбек туралы
халықаралық конвенция;
ҚБХК-қауіпсіздікті басқару халықаралық конвенциясы;
МБ-машина бөлімшесі;
ҚТХҰ -қауіпті жүктерді тасымалдаудың халықаралық ұйымы;
МППСС - 72-халықаралық ережелер және теңіздегі кемелердің
соқтығысуының алдын алу 1972 ж.;
ҰБ-Ұлттық Банк;
АП-алдыңғы перпендикуляр;
НЖ-негізгі жазықтық (НЖ);
СС - салалық стандарт;
СЖЖ-су жолының жазықтығы (СЖЖ);

9

PSC - Port State Control;
ІСЖЖЕ -ішкі су жолдарында жүзу ережелері;
ОжБ - оң жақ борт;
КСАА -кемелердің соқтығысуының алдын алу;
ҚР-Қазақстан Республикасы;
КҚТ - кеме қатынасы тіркелімі;
РСТ- республикалық стандарт;
ШҚҰ-89 - теңіз флоты кемелерінде штурмандық қызметті ұйымдастыру
бойынша ұсыныстар 1989 ж.;
SOLAS – 74 – International Convention Safety of Life at Sea 1974 ear;
СОЛАС-74 -1974 жылғы теңіздегі адам өмірін қорғау жөніндегі
халықаралық конвенция;
КСТ - кәсіпорын стандарты;
TONNAGE - 69-Кемелерді өлшеу жөніндегі халықаралық конвенция-1969
ж.;
ТШ - техникалық шарттар;
ҚАА - қандағы алкогольді анықтау;
КҚБ - кемелер қозғалысын басқару;
ОҒЗИ- Орталық ғылыми-зерттеу институты;
ТФОҒЗИ - теңіз флотының Орталық ғылыми-зерттеу институты;
а.о. - ауырлық орталығы;
ТВТ - таза валюталық түсім.
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ГЛОССАРИЙ (арнайы терминдер сөздігі)
Автоматты сәйкестендіру жүйесі (АСЖ) – кемелер және кемелер
қозғалысының қызметтері (КҚҚ) негізінен кемелердің орналасқан жерін
сәйкестендіру және анықтау үшін пайдаланатын жүйе;
Порт акваториясы - өзінің кеме қатынасы бөлігінде кемелердің маневр
жасауын және тұрағын қамтамасыз ететін порттың белгіленген шекарадағы
су беті;
Жағалау станциясы (БС) - теңіздегі жылжымалы қызметтегі жерүсті
станциясы;
Ішкі рейд- кемелердің тұруына немесе жүзуде қайта тиеу
операцияларын жүргізуге арналған порттың ішкі акваториясының бөлігі;
Жел ағымы- қандай да бір уақыт кезеңі ішінде су бетінен соққан желдің
әсерінен болатын су ағымы;
Гидротехникалық құрылыстар - қайта тиеу операцияларын
қамтамасыз ету, кемелерге қызмет көрсету және олардың тұруы, сондай-ақ
порт акваториясы мен жағалауларын толқудан және басқа да әсерлерден
қорғау;
Кеменің жүк сыйымдылығы - м3 көрсетілген және кеменің жүк үйжайларының сыйымдылығын толық пайдаланғанға дейін жүктің қандай
көлемді мөлшерін тасымалдауға қабылдануы мүмкін екенін көрсететін
жүктерді тасымалдауға арналған оның үй-жайларының (трюмдердің,
танктердің) жалпы көлемі;
Топырақтар - жердің (литосфераның) тас қабығының ауа-райының
қыртысының борпылдақ тау жыныстары, байланыс беріктігі минералды
бөлшектердің беріктігінен бірнеше есе аз;
Капитан - теңіз кемесінің капитаны;
Халықаралық теңіз ұйымы (ИMO) - әлемдегі басты беделді теңіз
ұйымы (Бас штаб Англияда орналасқан);
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ИСО) - стандарттар
бойынша жауап беретін беделді халықаралық ұйым;
Қозғалыссыз зәкір - жүзбелі объектілерді берілген орында ұстауға
арналған стационарлық құрылғы;
Шөгу- кеменің жүк ватерсызығы бойынша жүкке барынша рұқсат
етілген тиелуі;
Порт- қайта тиеу операцияларына және кемелердің қауіпсіз тұруын
қамтамасыз етуге арналған құрылыстар мен құрылғылар жиынтығы;
Ресей Теңіз Кеме қатынасы тіркелімі (РТКҚТ) - Ресей Федерациясы
мен ТМД елдері үшін негізгі жіктеу қоғамдары;
Кеме - теңіздегі жүзу құралы;
Жүктің көліктік сипаттамасы- жүкті тиеу (түсіру), тасымалдау және
сақтау технологиясын, техникасын және шарттарын айқындайтын жүк
қасиеттерінің жиынтығы.
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1-МОДУЛЬ. ТЕҢІЗ КӨЛІГІ САЛАСЫНДА ӨНДІРІСТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
1-ТАРАУ. Су көлігі саласы экономикасының негіздері
1.1 Экономикалық терминдер, заңдылықтар және нарықтық экономика
принциптері
Кәсіпорынның иелігіндегі және ағымдағы шығындар мен кеңейтілген
өндіріс шығындарын жүзеге асыруға, қаржылық міндеттемелерді орындауға
және жұмысшыларды экономикалық ынталандыруға арналған қаражат
қаржылық ресурстар деп аталады.
Қаржы ресурстары өндірістік емес саладағы объектілерді ұстауға және
дамытуға, арнайы резервтік қорларға және т. б. бағытталған.
Қаржылық ресурстардың бастапқы қалыптасуы кәсіпорын құрылған
кезде, жарғылық капитал қалыптасқан кезде пайда болады. Жарғылық
капитал- бұл құрылтайшылардың салымдары есебінен құрылған
кәсіпорынның мүлкі. Қолданыстағы заңнамада жарғылық капиталдың ең
төменгі мөлшері белгіленген:
- ашық типтегі акционерлік қоғамдар, мемлекеттік және муниципалды
кәсіпорындар және шетелдік инвестициялары бар кәсіпорындар үшін - айына
ең төменгі жалақының 1000 еселенген мөлшері;
- басқа ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар, оның ішінде
жабық үлгідегі акционерлік қоғамдар үшін - айына ең төменгі жалақының
100 еселенген мөлшері.
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын үш топқа бөлуге болады:
- меншікті және теңестірілген қаражат есебінен құрылатын;
- қаржы нарығында жұмылдырылатын;
- қайта бөлу тәртібімен түсушілер.
Меншікті және оларға теңестірілген қаражат есебінен құрылатын
қаржы ресурстары мыналарды қамтиды:
- қызметтің барлық түрлерінен түсетін пайда;
- істен шыққан мүлікті сатудан түсетін пайда;
- операциялық емес операциялардан түскен пайда (мүлікті жалға беру,
бағалы қағаздармен операциялардың бірлескен қызметі);
- тұрақты пассивтер (жарғылық және резервтік капиталдар ұзақ
мерзімді қарыздар айналымдағы тұрақты кредиторлық берешек);
- мақсатты түсімдер және т. б.
Қаржы нарығында жұмылдырылатын қаржы ресурстары-бұл меншікті
бағалы қағаздарды (осы компания шығарған акциялар, облигациялар)
сатудан алынған ресурстар, басқа эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша
дивидендтер мен пайыздар және несиелер.
Қайта бөлу тәртібімен келіп түсетін қаржы ресурстары мыналарды
қамтиды:
- сақтандыру өтемақылары;
- кәсіпорын кіретін концерндерден, қауымдастықтардан, салалық
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құрылымдарды сақтай отырып, жоғары тұрған ұйымдардан түсетін
ресурстар;
- бюджеттік субсидиялар және т. б.
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын пайдалану келесі бағыттар бойынша
жүзеге асырылады:
- өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіруге және өткізуге арналған
ағымдағы шығындар);
- өндірісті кеңейтуге және оны техникалық жаңартуға күрделі
салымдарға қаражатты инвестициялау;
- қаржы ресурстарын бағалы қағаздарға инвестициялау;
- қаржы,
банк жүйелеріне төлемдер, бюджеттен тыс қорларға
жарналар;
- меншікті
ақша қорлары мен резервтерін (дамуға, сондай-ақ
көтермелеу және әлеуметтік сипаттағы) құру);
- қайырымдылық мақсаттары, демеушілік және т. б.
1.2. Өндіріс экономикасының негіздері
Әрбір кәсіпорын өз қызметі барысында негізгі қорлар мен айналым
қаражатын қарапайым және кеңейтілген молайтуға, өнімді өндіруге және
сатуға, өз топтарының әлеуметтік дамуына материалдық және ақшалай
шығындар жасайды. Кәсіпорынның нарықта ұсына алатын өнімдерінің
мөлшері оны өндіруге кететін шығындардың (шығындардың) деңгейіне
байланысты, сондықтан өнімді өндіру және сату шығындарын білу
кәсіпорынды тиімді басқарудың маңызды шарттарының бірі болып
табылады.
Шығындар- бұл кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық
қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өндірістік факторлардың
шығындарының ақшалай көрінісі. Шығындар өнімнің өзіндік құн
көрсеткіштерінде көрсетілуі мүмкін. Өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) өзіндік құны өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
өндіру процесінде пайдаланылатын табиғи ресурстардың, шикізаттың,
материалдардың, отынның, энергияның, негізгі қорлардың, еңбек
ресурстарының, сондай-ақ оны өндіру мен өткізуге жұмсалған басқа да
шығындардың құндық бағасын білдіреді.
Кәсіпорындардың барлық шығындарындағы ең үлкен үлесті өндіріс
шығындары алады. Өндірістік шығындардың жиынтығы кәсіпорынның
өнімді өндіруге не қажет екенін көрсетеді, яғни. өнімнің өндірістік құнын
құрайды. Кәсіпорындар сондай-ақ өнімді өткізу (өткізу) бойынша шығындар
жүргізеді, яғни өндірістен тыс немесе коммерциялық шығыстарды
(тасымалдауға, буып-түюге, сақтауға, жарнамаға және т.б.) жүзеге асырады.
Өндіріс құны мен коммерциялық шығындар өнімнің толық немесе
коммерциялық құнын құрайды.
Өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын
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құрайтын шығындар олардың экономикалық мазмұнына сәйкес мынадай
элементтер бойынша топтастырылады:
- материалдық шығындар;
- еңбекке ақы төлеу шығындары;
- әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар;
- негізгі қорлардың амортизациясы;
- басқа шығындар.
Материалдық шығындарға мыналар жатады:
- шикізат пен материалдар (қайтарылатын қалдықтарды шегергенде);
- технологиялық
мақсаттар мен шаруашылық қажеттіліктерге
жұмсалатын отын мен энергия;
- осы кәсіпорында одан әрі монтаждауға, құрастыруға немесе қосымша
өңдеуге ұшыраған сатып алынатын жиынтықтаушы бұйымдар мен жартылай
фабрикаттар;
- Ыдыс және орама, ыдыс материалдарын сатып алуға арналған
шығындар;
- машиналар мен жабдықтарды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер;
- бөгде кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ кәсіпорынның
негізгі қызметіне жатпайтын өз шаруашылықтарының өндірістік қызметтері;
- қызмет ету мерзімі бір жылдан кем немесе мүкәммал құралдарының
бірлігі үшін ең төменгі айлық жалақының 50 еселенген мөлшерінен кем құны
төмен және тез тозатын еңбек заттарының тозуы және т. б.;
- табиғи шикізатты пайдалануға байланысты аударымдар, салықтар
мен алымдар: минералдық-шикізат базасын молайтуға аударымдар; жер
қойнауы үшін, су шаруашылығы жүйелерінен алынатын су үшін төлемдер
және т. б.;
- өндірісішілік себептер бойынша некеден және бос тұрудан болған
шығындар;
- табиғи кему нормалары шегінде және кінәлі адамдар болмаған кезде
жетіспеушіліктен болған шығындар.
Еңбекке ақы төлеу шығындары мыналарды қамтиды:
- тарифтік ставкаларға, лауазымдық айлықақыларға сәйкес нақты
орындалған жұмыс үшін кәсіпорынның негізгі өндірістік персоналының
жалақысы;
- өндірістік нәтижелер үшін сыйақылар, айлықақыларға үстемеақылар;
- кезекті еңбек және оқу демалыстарына ақы төлеу;
- қайта ұйымдастыруға, штаттардың қысқаруына байланысты
кәсіпорындардан босатылған қызметкерлерге төлемдер және т. б.
Өнімнің өзіндік құнына: материалдық көмек, қызметкерлерге
сыйлықтар, тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған несиелер,
асханалар, балалар мекемелері, Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
қызметкерлерінің жалақысы қосылмайды.
Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар-бұл бюджеттен тыс әлеуметтік
қорларға аударымдар: зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру қоры, жұмыспен
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қамту қоры, міндетті медициналық сақтандыру.
Негізгі қорлардың амортизациясы- негізгі өндірістік қорлардың
тозуын өтеуге арналған шығындар.
Басқа шығындар- кәсіпорынның мүлкін сақтандыру бойынша
аударымдар, банктердің қысқа мерзімді несиелері бойынша пайыздарды
төлеуге арналған шығындар, банктердің қызметтеріне ақы төлеу, кепілдікті
қызмет көрсету бойынша шығындар, заңнамада белгіленген нормалар
бойынша іссапарларға арналған шығындар, Байланыс қызметтеріне, есептеу
орталықтарына ақы төлеу және т. б.
Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) жекелеген түрлерінің өзіндік
құнын айқындау кезінде өнімнің әртүрлі түрлеріне баға белгілеу процесінде
қажетті калькуляция баптары бойынша өнім бірлігіне арналған шығындарды
топтастыру пайдаланылады. Типтік топтау ретінде шығындар баптарының
келесі номенклатурасы қолданылады:
1. Шикізат және материалдар.
2. Сатып алынатын жартылай фабрикаттар, жиынтықтаушы бұйымдар,
кооперативтік кәсіпорындардың қызметтері.
3. Қайтарылатын қалдықтар (шегеріледі).
4. Технологиялық мақсаттарға арналған отын мен энергия.
5. Өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы.
6. Өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы.
7. Әлеуметтік сақтандыруға аударымдар.
8. Өндірісті дайындау және игеру шығыстары.
9. Нысаналы мақсаттағы құралдар мен құрылғылардың тозуы және өзге де
әлеуметтік шығыстар.
10. Жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар.
11 . Цех шығындары.
12. Жалпы зауыттық шығындар.
13. Некеден болатын шығындар.
14. Басқа да өндірістік шығыстар.
15. Внепроизводственные расходы.
Осылайша, шығындарды шығындар баптары бойынша топтастыру Осы
шығындардың пайда болу орнын көрсетеді және өндіріс бірлігін өндіру мен
сату шығындарын жоспарлау, есепке алу және есептеу үшін қолданылады.
1.3. Су көлігі қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштері
Теңіз көлігі материалдық өндірістің белгілі бір саласы ретінде жүктерді
тасымалдау процесіне ие. Тасымалдау процесі, кез-келген өндірістік процесс
сияқты, тірі және әлеуметтік еңбек шығындарымен байланысты. Теңіз
көлігімен орындалған жұмыс бірлігіне келетін ақшалай мәндегі осы
шығындардың мөлшері жүктерді тасымалдау құны деп аталады.Жүктерді
тасымалдауға арналған шығындар үш бөліктен: жөнелту портында тиеуге,
межелі портта тасымалдауға және түсіруге арналған шығындардан құралады.
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Тиеу және түсіру шығындары порттар бойынша жоспарланады және есепке
алынады, олар тиеу-түсіру жұмыстарының өзіндік құнына кіреді.
Тасымалдауға байланысты шығындар Флот бойынша жоспарланады және
есепке алынады және теңіз тасымалының өзіндік құнына енгізіледі.
1.3.1. Теңіз тасымалдарының өзіндік құны кемелерді пайдаланумен
байланысты шығыстардың олардың белгілі бір кезең ішінде тоннамен немесе
тонна-мильмен орындайтын траснпорт жұмысының көлеміне қатынасы
ретінде айқындалады.
1 тонна жүкті тасымалдаудың өзіндік құны (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 ):
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑄𝑄𝑄𝑄

тенге./т,

мұндағы R-пайдалану шығындары, теңге.;
Q-тасымалдау көлемі, тонна.
Өзіндік құны 1 тонна-миль (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑀𝑀𝑀𝑀 )
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑀𝑀𝑀𝑀 ) =

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

теңге . /т-м.,

(1.1)

(1.2)

мұндағы Ql- кемелердің жүк айналымы, тонна-миль.
Жоспарлау, есепке алу және талдау кезінде операциялық шығындар
экономикалық элементтер мен шығындар баптары бойынша бөлінеді.
Кеме бойынша пайдалану шығыстарының негізгі баптары:
- экипажды ұстауға арналған шығыстар (жалақы, әлеуметтік сақтандыруға
аударымдар, тамақтану рационы, шетел валютасын төлеу);
- отын шығындары;
- жөндеу шығындары;
- амортизациялық аударымдар;
- кемені метрикалық-техникалық жабдықтауға арналған шығыстар;
- кеме алымдарын төлеуге арналған шығыстар;
- агенттеуге арналған шығыстар;
- навигациялық шығындар;
- әкімшілік-басқару шығыстары;
- общеэксплуатационные расходы
Шығындарды өзіндік құнға жатқызу тәртібіне байланысты олар тікелей
және жанама (бөлінетін) болып бөлінеді. Тікелей шығындар кеменің белгілі
бір жүкті тасымалдау жұмысымен тікелей байланысты (жоғарыда аталған
баптардың алғашқы сегізі). Жанама шығыстарға жалпы пайдалану және
әкімшілік басқару шығыстары кіреді, олар тікелей шығыстарға
пропорционалды түрде соттар бойынша бөлінеді.
Белгілі бір баптар бойынша шығыстарды айқындайды.
1. Экипажды ұстау шығындары негізгі және қосымша жалақыны,
әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды, ұжымдық тамақтану рационын және
шетел валютасын төлеуді қамтиды. Негізгі жалақы штат пен лауазымдық
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жалақы бойынша анықталады. Бұған әр түрлі бонустар, қосымша төлемдер
мен сыйлықақылар кіреді. Қосымша жалақы демалыс, демалыс және үстеме
ақы төлеуді қамтиды. Әлеуметтік сақтандыруға аударымдар негізгі және
қосымша жалақыдан пайызбен айқындалады. Ұжымдық тамақтану рационыбұл қолданыстағы нормаларға сәйкес тұтынылатын өнімдердің құны. Шетел
валютасын төлеу атқаратын лауазымына және шетел суларында болу
кезеңіне байланысты белгіленген ставкалар бойынша штат кестесіне сәйкес
анықталады. Бұл сондай-ақ валютамен үстеме ақы төлеуді қамтиды.
2. Отынға жұмсалатын шығындар кеме жүріп бара жатқан және
тұрақтарда тұтынатын отынның түріне, сортына және мөлшеріне, отын
бағасына және бункерлеуге жұмсалатын шығыстарға байланысты болады.
3. Жөндеуге жұмсалатын шығыстар кеме бойынша жөндеу және доктау
жұмыстары үшін өнеркәсіп кәсіпорындарына (кеме жөндеу зауыттарына,
флотқа техникалық қызмет көрсету базаларына және басқа мердігерлерге)
төленуге жататын сомаларды; кемені жөндеу және доктау үшін қосалқы
бөлшектер мен материалдардың құнын; жөндеу жөніндегі жобалау-сметалық
құжаттаманың құнын; жөндеу жұмыстары үшін экипаж мүшелеріне және
кеме жөндеу бригадасы мүшелеріне жалақы бойынша шығыстарды,
әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды қоса алғанда; қолданыстағы
ережелерге сәйкес кеме жөндеу кәсіпорнының жөндеуден кемені мерзімінен
бұрын шығарғаны үшін Кемені жөндеуге және құжаттауға арналған
шығыстарды кеме шаруашылығы қызметі нормативтер бойынша және
кемеде жасалған жөндеу ведомостарына сәйкес айқындайды.
4. Амортизациялық
аударымдар
амортизациялық
аударымдар
нормалары бойынша кеменің баланстық құнынан пайызбен анықталады.
5. Материалдық-техникалық жабдықтауға арналған шығыстар құны
төмен кеме мүкәммалын және пайдалану шығыс материалдарын (кеме
такелажының заттарын, бояуларды, жуу құралдарын және т.б.) сатып алуға
арналған шығындарды, арнайы киімге арналған шығындарды қамтиды. Бұл
шығыстар материалдық-техникалық жабдықтау қызметінің нормативтері
бойынша белгіленеді.
6. Кеме алымдарын төлеуге арналған шығыстар қазақстандық және
шетелдік порттардағы кемелерден алынатын барлық алымдарды қамтиды:
кеме, Маяк, арна, айлақ, Зәкір, экологиялық, лоцмандық, навигациялық және
басқалар.
7. Агенттікке жұмсалатын шығыстар кіру портында кемеге қызмет
көрсететін теңіз агентінің қызметтеріне ақы төлеумен байланысты.
8. Навигациялық шығыстар-бұл көптеген шығындар түрлері, олар:
тұщы сумен жабдықтау, танктерді тазалау, газсыздандыру, дератизациялау,
дезинфекциялау, кеме кірін жуу, сүйреткіштер мен катерлерге,
мұзжарғыштар қызметтеріне ақы төлеу, навигациялық құралдарды сатып алу
және оларды жөндеу, теңіз карталары мен кітаптарды сатып алу, өкілдік
капитанға, экипаж мүшелерінің кемеге және кері қайтуға жол жүру
шығыстары, шетелдік порттарда экипажға қызмет көрсетуге арналған
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шығыстар және т. б.
Кеме алымдары, агенттендіру және навигациялық шығыстар кеменің
нақты порттарға жоспарланған кірулері мен анықтамалық басылымдарда
жарияланатын кеме алымдарының мөлшерлемелерін негізге ала отырып,
сондай-ақ есептік деректерді немесе әзірленген нормативтерді талдау
негізінде белгіленеді.
9. Әкімшілік-басқару
шығындары-бұл
кеме
қатынасы
компаниясының басқару аппаратын ұстауға кететін шығындар.
10. Жалпы пайдалану шығыстары кеме қатынасы компанияларының
кадрларды даярлау құнын, қауіпсіздік техникасы бойынша шығыстарды,
өндірісті ұтымды етуді, өзге де жағалау шығыстарын (радиостанцияны, жүзу
құрамы резервін, тәлімгерлерді ұстау) қамтиды.
Әкімшілік-басқарушылық және жалпы пайдалану шығыстарының
мөлшері арнайы сметалар мен есептік деректер негізінде айқындалады.
Шығыстардың аталған баптарынан басқа, тасымалдаудың нақты
өзіндік құнына жоспарланбайтын шығыстар да кіреді – бұл әр түрлі
айыппұлдар, өсімпұлдар, авариялық жөндеу, диспач және т. б.
Кемелердің жұмысын жедел басқару үшін жүріс пен тұрақтың тәулігіне
жеке анықталатын пайдалану шығыстарының тәуліктік нормативтері
пайдаланылады. Олар шығыстардың әр бабы бойынша тәуліктік нормативті
қосу арқылы анықталады. Жанармайдан басқа барлық шығындарды шартты
тұрақты шығындар деп атауға болады, және олар бойынша күнделікті
норматив жылдық шығындар сомасының пайдалану кезеңінің ұзақтығына
қатынасы ретінде анықталады:
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇
У−П
=
(1.3)
𝑅𝑅𝑅𝑅тәулік
𝑇𝑇𝑇𝑇Э

мұнда: ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅- кеменің барлық пайдалану шығыстарының жылдық
сомасы;
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 - отынға арналған шығыстардың жылдық сомасы;
𝑇𝑇𝑇𝑇Э - пайдалану кезеңі.
Отын шығыстарының тәуліктік нормативі отын шығысының тәуліктік
нормасын қолданыстағы бағаға көбейту арқылы белгіленеді. Жүрістегі және
тұрақта әртүрлі шығын нормаларына байланысты норматив жүріс және тұрақ
тәуліктері үшін бөлек анықталады:
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑋𝑋𝑋𝑋.
=𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥 Ц ;
(1.4)
𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 Ц ,
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.

(1.5)

мұндағы 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥 - жүрістегі тәулігіне отын шығынының нормасы, т / тәул.;
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 - тұрақтағы тәулігіне отын шығынының нормасы, т / тәул.;
Ц-1 тонна отынның қолданыстағы бағасы.
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Жүрістегі және тұрақта пайдалану шығыстарының жалпы жиынтық
нормативтері кеменің жүрістегі және тұрақта тәуліктік ұсталуының
жоспарлы өзіндік құны деп аталады:
- жүрісте:
𝑇𝑇𝑇𝑇
У−П
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑅𝑅𝑅𝑅тәу
+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑋𝑋𝑋𝑋.
(1.6)
- тұрақта:
𝑇𝑇𝑇𝑇
У−П
+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.
(1.7)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑅𝑅тәу

Кеменің тәуліктік құнын біле отырып, сіз кеменің рейске кететін
шығындарын анықтай аласыз - 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 :
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋 ‧ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 ‧ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇

(1.8)

содан кейін күнтізбелік кезең үшін, осы кезеңдегі барлық рейстер
бойынша шығындарды қосыңыз.
Теңіз тасымалының құны баға белгілеуде маңызды рөл атқарады,
өйткені тасымалдау құны тасымалданатын өнімнің құнына қосылады және
көтерме және бөлшек бағалардың ажырамас бөлігі болып табылады.
Тасымалдаудың өзіндік құнының төмендеуі өнеркәсіп және ауыл
шаруашылығы өнімдеріне бағаның төмендеуінің белсенді алғышарты,
экономика өсуінің және адамдардың әл-ауқатының көзі болып табылады.
Теңіз тасымалының өзіндік құнын төмендетуге келесілер арқылы қол
жеткізуге болады:
жекелеген баптар бойынша пайдалану шығыстарын үнемдеу;
әрбір рейсте кеменің таза жүк көтергіштігін жүкті ұтымды
іріктеумен, сондай-ақ кемелерді дұрыс орналастыру жолымен кері
бағыттарда жүктерді тартумен неғұрлым толық пайдалану;
техникалық пайдалану және кеме жүргізу әдістерін жетілдіру
есебінен кеме жылдамдығын арттыру;
тиеу-түсіру жұмыстарын жеделдету, қосалқы операцияларды жүк
операцияларымен біріктіру және бос тұрып қалуды жою.
1.3.2. Тиеу-түсіру жұмыстарының өзіндік құны. Негізгі қызмет түрі
тиеу-түсіру жұмыстары болып табылатын теңіз порттарында порт бойынша,
жекелеген жүк аудандары бойынша қайта тиеу жұмыстарының және
жекелеген жүктерді қайта өңдеудің орташа өзіндік құны есептеледі. Қайта
тиеу жұмыстарының өзіндік құнының калькуляциялық бірлігі жүктің бір
физикалық тоннасы болып табылады, кейде талдау мақсатында бір тоннаоперацияның құны да анықталады.
Жалпы алғанда, тиеу-түсіру жұмыстарының құны осы жұмыстарға
жұмсалған шығындар сомасының порт айлақтарынан өткен физикалық
тонналардағы жүк санына қатынасы ретінде анықталады.
Барлық теңіз порттарында тиеу-түсіру жұмыстарының орташа өзіндік
құнының жоспарлы және есептік калькуляциясы жасалады.
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Тиеу жұмыстарына арналған шығыстар шығындардың калькуляциялық
баптары бойынша жоспарланады.
Тиеу-түсіру
жұмыстарының
өзіндік
құнына
қатысты
шығындардың негізгі баптары.
- өндірістік персоналдың жалақысы (негізгі және қосымша));
- әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар;
- Отын және электр энергиясы;
- ағымдағы жөндеу;
- негізгі қорлардың амортизациясы;
- материалдар, арзан бағалы және тез тозатын заттар;
- әкімшілік-басқарушылық жалпы пайдалану шығыстары;
- өзге де шығыстар.
Өндірістік персоналдың жалақысына арналған шығыстар негізгі
жалақыдан (кесімді, уақытына қарай, қосымша ақыдан және сыйлықақыдан)
және Порт жұмысшыларының, жедел-басқарушы персоналдың және қызмет
көрсетуші персоналдың қосымша жалақысынан құралады. Бұл шығыстар
ірілендірілген номенклатура бойынша жүктерді өңдеудің жоспарлы
көлемдері, қызметкерлердің жекелеген санаттарының жоспарлы саны мен
лауазымдық
жалақылары
(тарифтік
ставкалары)
шығындарының
нормативтері, еңбек ақысын төлеу туралы қолданыстағы ережелер және т. б.
негізінде айқындалады.
Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар бойынша шығыстарды
мемлекет жалақының жалпы қорынан пайызбен (негізгі және қосымша
жалақы) белгілеген.
Өндірістік мақсаттар үшін отын мен электр энергиясына арналған
шығындар қайта тиеу машиналарының жоспарлы бюджетіне, отын мен
электр энергиясының қолданыстағы нормалары мен шығыстарына және
бағаларына байланысты анықталады.
Қайта тиеу машиналарын ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар
жөндеу ведомостері, калькуляциялар, қолданыстағы нормалар мен
нормативтер негізінде белгіленеді.
Негізгі қорларды амортизациялауға арналған шығыстар қайта тиеу
жабдығының баланстық құнына және амортизациялық аударымдардың
белгіленген нормаларына байланысты болады.
Материалдарға, құндылығы төмен және тез тозатын заттарға арналған
шығыстарды тиеу машиналарының жекелеген түрлері бойынша
ірілендірілген нормативтер негізінде жоспарлайды.
Әкімшілік-басқару шығыстары порт басқармасы қызметкерлерінің
негізгі және қосымша жалақысын, әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды
және өзге де шығыстарды қамтиды. Жалпы пайдалану шығыстарына тікелей
порт қызметінің қандай да бір түріне жатқызуға болмайтын және алдыңғы
кезеңдегі жекелеген элементтер бойынша осы шығыстардың шамасын талдау
негізінде қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес айқындалатын
шығыстар жатады.
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Өзге де шығыстар, порт флоты мен жүзбелі крандардың қызметтері,
вагондарды беру және жинау, еңбекті қорғау, автокөлік қызметтері, іссапар,
пошта-телеграф және кеңсе шығыстары және т. б. Бұл шығындар есепті
деректерді, нормаларды және басқа шаруашылықтар қызметтерінің
жоспарлы өзіндік құнын талдау негізінде анықталады.
Порттарды тиеу - түсіру шығындарының ішіндегі ең үлкен үлес осы
жұмыстармен айналысатын өндірістік қызметкерлердің жалақысы болып
табылады.
Тиеу-түсіру жұмыстарының құны оларды орындау шығындарының
мөлшеріне және жүктерді өңдеу көлемі мен сапасына байланысты. Бұл
порттардың маңызды көрсеткіштерінің бірі және жүктерді өңдеу кезінде
материалдық және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін сипаттайды.
Қайта тиеу жұмыстарының өзіндік құнын төмендетуге бағытталған
негізгі іс-шаралар мыналар болып табылады;
- жүк жұмыстары көлемінің өсуі;
- қайта тиеу процестерін кешенді механикаландыруды және
автоматтандыруды енгізу;
- жүк жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясын жетілдіру;
- тікелей нұсқа бойынша жүктерді өңдеуді ұлғайту;
- материалдарды, электр энергиясын, отынды және басқа да ақшалай
қаражатты үнемдеу;
- порттардың, аудандардың және жекелеген айлақтардың мамандануын
тереңдету;
- тиеу машиналарын пайдалану коэффициентін уақыт пен өнімділік
бойынша арттыру;
- еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған порттардың алдыңғы
қатарлы ұжымдарының тәжірибесін кеңінен тарату.
1.3.3. Кеме жөндеу құны. Кеме жөндеу зауыттары-бұл өнеркәсіптік
кәсіпорындар, бірақ басқа өнеркәсіптік кәсіпорындардан айырмашылығы,
олардың өнімдерінің табиғи өлшем бірлігі жоқ, бұл шығындарды
жоспарлауды қиындатады.
Кеме жөндеудің өзіндік құны кәсіпорында кеме жөндеудің барлық
көлемі бойынша өндіріске арналған шығындар сметасы түрінде және әрбір
нақты кеме бойынша айқындалады, ол жекелеген тораптарды, тетіктерді,
бөлшектерді жөндеу құнының калькуляциясымен айқындалады.
Кеме жөндеудің өзіндік құнына жатқызылатын шығыстар
мынадай баптарды қамтиды:
- өндірістік жұмысшылардың жалақысы және әлеуметтік сақтандыруға
аударымдар;
- шикізат, материалдар, сатып алынатын бұйымдар;
- жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар;
- басқа да өндірістік шығыстар;
- цех шығыстары;
- жалпы зауыттық шығындар.
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Есептеуге қосу әдісіне байланысты шығындар тікелей және жанама
болып бөлінеді. Тікелей шығыстар тікелей жөндеу объектісіне жатқызылады,
нақты бұйымды дайындауға немесе нақты объектіні жөндеуге арналған
нормативтермен айқындалады және жоғарыда аталған баптардың алғашқы
төртеуін қамтиды. Жанама шығыстарды осы жөндеу объектісіне тікелей
жатқызуға болмайды және объектілер бойынша өндірістік жұмысшылардың
жалақысына пропорционалды түрде бөлінеді, оларға цех және жалпы зауыт
шығыстары жатады.
Бұл шығындар өндірістік процесті басқарумен және оған қызмет
көрсетумен байланысты және барлық жөндеу нысандары мен бүкіл
кәсіпорын үшін жалпы сипатқа ие.
Цехтарға цех персоналын (ИТҚ, кіші қызмет көрсетуші персоналдың
қызметшілерін) күтіп-ұстауға, цех ғимараттарын, жабдықтарды күтіп-ұстауға
және ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар, өндіріске арналған энергия,
Отын және су шығыстары, еңбекті қорғауға және қауіпсіздік техникасына
арналған шығыстар және өзге де цех шығыстары жатады. Жалпы зауыттық
шығыстар: әкімшілік және зауыттық (әкімшілік емес) персоналды күтіпұстау; жалпы зауыттық ғимараттар мен құрылыстарды күтіп-ұстау, жөндеу,
амортизациялау; тәжірибелер, сынақтар жүргізуге, өнертабысқа, еңбекті
қорғауға және кадрлар даярлауға арналған шығындар, өзге де жалпы
өндірістік шығыстар, салықтар мен алымдар.
Кеме жөндеудің өзіндік құнының калькуляциясы белгілі бір кезеңде
өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін өндіруге
жұмсалатын шығындардың жиынтығын (жоспарланған немесе нақты)
есептеуді білдіреді.
Кеме жөндеу кәсіпорындарында калькуляцияның үш түрі
қолданылады: сметалық (немесе техникалық), жоспарлы және есептік.
Сметалық шығындар- бұл жұмыстың өзіндік құнын ғана емес,
сонымен бірге олардың сату бағасын, яғни кеме жөндеу зауыты мен
Тапсырыс беруші арасындағы қатынасты анықтайтын бастапқы құжат.
Сонымен қатар, бұл құжат, оның негізінде кәсіпорын мен оның
цехтарының жұмысын кейінгі өндірістік жоспарлау құрылады.
Сметалық
калькуляциялар
негізінде
жұмыстардың
еңбек
сыйымдылығы және материалдарға, арнайы дайындамаларға, бағдарлама
бойынша жұмыстар жүргізуге арналған құрылғыларға және т. б. қажеттілік
айқындалады.
Сметалық шығындар әр түрлі станоктық жабдықтардың және жалпы
цехтардың белгілі бір объект бойынша жөндеу жұмыстарының жүктелуін,
сондай-ақ тапсырысты орындауға қажетті мамандықтар бойынша
жұмысшылардың санын анықтауға мүмкіндік береді.
Жоспарланған шығындар кәсіпорынның жылдық жұмыс жоспарының
ажырамас бөлігі болып табылады және жоспарға енгізілген барлық өнім
түрлеріне, соның ішінде кеме жасау, машина жасау және т. б.
Кемелерді жөндеуге арналған жоспарлы шығындар сметаның негізінде
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жасалады, олардың айырмашылығы келесідей:
- жоспарлы
калькуляция тек жоспарланатын жылдың көлеміне
жасалады, ал сметалық жөндеу бөлігі келесі немесе өткен жылы орындалуы
тиіс екендігін есепке алмағанда, кеменің барлық жөндеуін қамтиды;
- жоспарланған шығындар шығындарды азайту тапсырмаларын ескере
отырып, жоспарланған жылдың прогрессивті стандарттары негізінде
жасалады, нәтижесінде жоспарланған шығындар жиынтығы сметалық
шығындардан төмен болуы керек.
Жоспарлы шығындар негізінде жұмыс түрлері бойынша барлық
тауарлық өнімдердің жоспарлы құны анықталады.
Есеп беру құны әр тапсырысты және жұмыстың әр кезеңін орындау
үшін кәсіпорынның нақты шығындарын көрсетеді.
Шығындардың барлық үш түрі шығындарды азайту шараларын талдау
мен әзірлеуді жоспарлау үшін маңызды материалдар болып табылады.
Кеме жөндеудің өзіндік құнын төмендету резервтері деп Кемелерді
жөндеуге жұмсалатын шығындарды қысқартудың пайдаланылмаған
мүмкіндіктері түсініледі.
Кеме жөндеу құнын төмендетудің негізгі резервтерін атауға болады:
- кемелерді жөндеу мерзімін қысқарту, бұл тұрақта Кемелерді ұстауға
байланысты шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді;
- өндірісті ұйымдастыру мен технологиясын жетілдіру, жұмыстарды
кешенді механикаландыру және автоматтандыру;
- жөндеудің үнемді әдістерін енгізу (агрегаттық, блоктық және т. б.));
- кеме жөндеу кәсіпорындарын мамандандыру және оларды
кооперациялауды ұйымдастыру;
- негізгі материалдардың, жартылай фабрикаттардың, электр
энергиясының, отынның шығыстарын, жалақыға арналған шығыстарды
қысқарту;
- ақауды және өнімсіз ысырапты қысқарту және жою (айыппұлдар,
өсімпұлдар);
- еңбекті ұйымдастыруды жақсарту;
- цех және жалпы зауыттық шығындардың азаюы.
1.4. Саланың экономикалық даму ерекшеліктері
Кәсіпорынның экономикалық қызметінің түпкілікті оң қаржылық
нәтижесі пайда болып табылады.
Қаржылық нәтижені анықтау үшін кірісті өнімді өндіру және оны сату
шығындарымен, яғни өнімнің өзіндік құнымен салыстыру қажет. Егер түсім
өзіндік құннан асып кетсе, кәсіпорын пайда алады; егер түсім өзіндік құнға
тең болса, онда өнімді өндіру мен өткізуге жұмсалған шығындарды өтеу ғана
мүмкін болды және пайда жоқ; егер шығындар түсімнен асып кетсе, онда
кәсіпорын шығын алады, яғни теріс қаржылық нәтиже.
Пайданың мәні, бір жағынан, бұл негізінен кәсіпорынның сапасына
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байланысты, оның қызметкерлерінің ресурстарды тиімді пайдалануға
экономикалық қызығушылығын арттырады, өйткені пайда кәсіпорынның
өндірістік және әлеуметтік дамуының негізгі көзі болып табылады, ал екінші
жағынан, ол мемлекеттік бюджетті қалыптастырудың маңызды көзі болып
табылады. Осылайша, кәсіпорындар да, мемлекет те пайданың өсуіне
мүдделі.
Экономикалық
тәжірибеде
пайданың
келесі
көрсеткіштері
қолданылады:
- баланстық;
- салық салынатын;
- таза.
Баланстық пайда мыналарды қамтиды:
- өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түсетін пайда);
- өзге де сатудан түсетін пайда;
- өткізуден тыс қаржы нәтижелері.
Өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түскен пайда - бұл
өндірілген өнім, орындалған жұмыс және қызмет үшін кәсіпорын алған ақша
қаражатының сомасы. Бұл шығындарды өтеудің негізгі көзі.
Басқа іске асырудан түсетін пайда мыналарды қамтиды:
- тауар-материалдық құндылықтарды сатудан түсетін пайда;
- негізгі қорлар мен материалдық емес активтерді сатудан түсетін
пайда;
- қосалқы шаруашылықтардың өнімдерін сатудан түскен пайда.
Операциялық емес қаржылық нәтижелер:
- бірлескен кәсіпорындардағы үлестік қатысудан түсетін пайда;
- негізгі құралдарды жалға беруден түсетін пайда;
- алынған айыппұлдар сомасының төленгендерден асып кетуі;
- дүлей зілзалалардан болған шығындар;
- акциялар, облигациялар, Депозиттер және т. б. бойынша кірістер
Салық салынатын пайда сомаға азайтылған баланстық пайдаға тең:
- бюджетке түсетін ренталық төлемдер;
- бағалы қағаздар бойынша және басқа кәсіпорындардың қызметіне
үлестік қатысудан түсетін кірістер;
- казино, бейнесалондардан түсетін кірістер;
- сақтандыру қызметінен түскен пайда;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі баға белгілейтін шетел
валюталарына қатысты теңге бағамының өзгеруі нәтижесінде пайда болған
бағамдық айырма;
- жекелеген банк операцияларынан және брокерлік мәмілелерден
түскен пайда;
- ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан түскен пайда;
- жеңілдіктер және т. б.
Осылайша, салық салу мақсатында баланстық пайдадан мыналар
алынып тасталады: қызметтің басқа түрлерінен түсетін пайда; салық салу
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ставкасы 20% — ға ерекшеленетін әртүрлі кірістер (20% - бұл
кәсіпорындардың пайдасына салынатын салық, оның 2% - ы мемлекеттік
бюджетке аударылады; 18% - жергілікті бюджеттерге аударылады).
Таза пайда-бұл барлық салықтарды, экономикалық санкцияларды және
қайырымдылық қорларына аударымдарды төлегеннен кейін кәсіпорынның
иелігінде қалатын пайда.
Кәсіпорынның таза пайдасы келесі қорларды құру үшін қолданылады:
- жинақтау қоры;
- тұтыну қоры;
- резервтік қор.
Жинақтау қоры пайдаланылады:
- өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы негізгі қорларды сатып
алуға және салуға және қайтарымсыз сипаттағы басқа да күрделі салымдарды
жүзеге асыруға;
- қайтарымсыз сипаттағы шығыстарды қаржыландыруға: ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізуге; табиғатты қорғау іс-шараларына; салық салу
үшін өзіндік құнға қосудың белгіленген нормаларынан тыс шығыстар
(іссапар, өкілдік шығыстар және т. б.); бағалы қағаздарды шығару бойынша
шығыстар; басқа кәсіпорындарды құру бойынша жарналар және т. б.
Тұтыну қоры әлеуметтік мұқтаждықтарды қаржыландыруға және
жұмыскерлерді материалдық ынталандыруға: өндірістік көрсеткіштерге
байланысты емес сыйлықақылар төлеуге (мерейтойға байланысты ұзақ
жылғы еңбегі үшін); материалдық көмек көрсетуге; жұмыскерлер мен
олардың отбасы мүшелеріне жолдамалар, емдеу, дәрі-дәрмектер төлеуге;
дивидендтер төлеуге және т. б. пайдаланылады.
Резервтік қор дүлей зілзалалардан туындаған күтпеген шығындарды
және баланстық шығындарды жабуға арналған (резервтік қорға аударымдар
жарғылық капиталдың 15% - ынан кем болмауы тиіс, резервтік қор
шамасының жоғарғы шегі белгіленбеген).
Жоспарланған жинақтау және тұтыну қорлары құрылмаған кезде таза
пайданы пайдаланудың қарапайым жағдайы бар. Алайда ірі кәсіпорындарда
олардың болуы қаржы қаражатын ұтымды бөлуге және олардың тиімді
пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруға көмектеседі.
Теңіз көлігі кәсіпорындарының пайдасы салаға кіретін әр
кәсіпорынның экономикалық қызметінің тиімділігінің көрсеткіші ретінде
маңызды.
Табыс, кірістер мен шығыстардың айырмашылығы ретінде
синтетикалық түрде ақшалай түрде кәсіпорындағы өндірістік процестің
экономикалық тиімділігін бағалайды. Пайда көрсеткішінде экономикалық
қызметтің барлық негізгі аспектілері мен нәтижелері жалпыланған түрде
көрсетіледі: теңіз тасымалдарының көлемі мен сапасының өсуі, өзіндік
құнның төмендеуі, еңбек өнімділігінің артуы, материалдық ресурстарды
үнемдеу, тасымалдауды және флот қозғалысын ұйымдастыруды жақсарту.
Теңіз көлігі кәсіпорындарының кірістері орындалған тасымалдар, қайта
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тиеу жұмыстары, көрсетілген қызметтер мен көлемдер, клиенттер төлеген
қосалқы және арнайы жұмыстар құнының ақшалай көрінісі болып табылады.
Теңіз көлігінің кірісі пайдалану қызметінің қалыпты барысын және
техникалық-экономикалық дамуды қаржыландыру көздерінің қалыптасуын
алдын ала анықтайтын қаржы ресурстарының рөлін атқарады.
Жекелеген көлік кемелерінің және кеме қатынасы компаниясы
флотының кірістері тұтастай алғанда жүктерді тасымалдау үшін
клиентурадан ақша қаражатының түсімдерінен (тасымалдау ақысы) және
жолаушылар мен багажды тасымалдау үшін ақшалай түсімнен тұрады.
Тасымалдау ақысы тарифтік және жүк ставкалары түрінде көрсетіледі.
Тарифтік мөлшерлеме-бұл жалпыға бірдей ақпарат үшін жарияланған
және барлық клиенттер үшін бірдей алдын-ала белгіленген төлем.
Кірепұл ставкасы-қай кемеде және қандай порттар арасында
тасымалдау жасалатынына, жүк қанша мөлшерде ұсынылғанына, кеме
қандай шығыстарды төлеуге тиіс екендігіне және порттардағы жүк
жұмыстарының қандай нормаларына кірепұлшы кепілдік беретініне қарай
кеме иесі мен жүк иесі арасындағы келісім бойынша тасымалдаудың әрбір
жекелеген жағдайында белгіленетін тасымал төлемі.
Жүктерді тасымалдау үшін тарифтік мөлшерлемелер жүктердің түрі,
жүзу түрлері бойынша сараланған, олардың мөлшері тасымалдау
қашықтығына және басқа да факторларға байланысты. Каботаждағы тарифтік
мөлшерлемелер өзіндік құн мен нормативтік пайда негізінде белгіленеді
және теңгемен есептеледі. Шетелдік жүзуде тарифтік мөлшерлемені
айқындау кезінде тасымалдаудың өзіндік құны ғана емес, сондай-ақ әлемдік
фрахталық нарықтағы баға деңгейі де ескеріледі. Тарифтер кесте түрінде
болады. Экспорттық-импорттық жүктерді тасымалдау тарифтері негізгі
кестелік мөлшерлемелерге жеңілдіктер мен үстеме ақыларды көздейді базалық емес порттан тасымалдау үшін, әрбір қосымша тиеу немесе түсіру
порты үшін, кеменің базалық емес жүк көтергіштігі үшін және т. б.
Жүк тасымалы үшін кеме кірісінің сомасын келесі формула бойынша
анықтауға болады:
Д = ∑ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 ‧𝑸𝑸𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
(1.4.1)
мұнда: 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 -белгілі бір бағытта нақты жүктің 1 тоннасын тасымалдау
үшін тарифтік немесе фрахталық мөлшерлеме
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 - белгілі бір бағытта тасымалданған жүктің саны.
Теңіз порттарының кірістері орындалған жұмыстар мен көлік флоты
мен клиенттерге көрсетілетін қызметтер кешенін көрсететін күрделі
құрылымға ие. Порт кірістерінің негізгі көздері:
- тиеу-түсіру жұмыстары;
- қойма операциялары;
- көлік-экспедиторлық операциялар;
- көлік кемелеріне қызмет көрсету;
- порт флотының жұмысы;
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автокөлік жұмысы;
- порттан тыс жұмыстар;
- порттық және басқа да алымдар;
аумақты және акваторияны басқа ұйымдардың жалға алуы.
Порт кірістері құрылымындағы ең үлкен үлес салмақты тиеу-түсіру
жұмыстарынан түскен кірістер алады, олардың шамасы негізінен қайта өңдеу
жүктерінің көлеміне, қайта тиелетін жүктердің номенклатурасына және
оларды қайта тиеу үшін аккордтық ставкалардың деңгейіне байланысты
болады. Аккордтық ставкалар өзіндік құн негізінде белгіленеді, оған негізгі
қайта тиеу жұмыстарын орындауға арналған шығыстардан басқа, айлақ
құрылыстары мен аумақты күтіп-ұстауға, жүктерді порт қоймаларында және
теміржол вагондарының айырбастау паркінде технологиялық сақтауға, көлікэкспедиторлық кеңселерді күтіп-ұстауға арналған шығыстар кіреді. Жүктерді
ауыстырып тиеу үшін төлемдерді жөнелту, межелі және ауыстырып тиеу
порты толық аккордтық ставка бойынша тонна - операциялардың санына
және жүкті қайта өңдеу тәсіліне қарамастан алады.
Теңіз порттары клиенттерден жүктерді сақтау үшін ақы алады.
Порттарда жүктерді сақтаудың екі түрі қарастырылған: технологиялық және
коммерциялық. Технологиялық сақтау қайта тиеу процесінің құрамдас бөлігі
болып табылады және жүктерді жинақтау және оларды көліктің бір түрінен
екіншісіне ауыстырып тиеуге дайындау қажеттілігімен байланысты.
Жүктерді технологиялық сақтау үшін жеке төлем алынбайды. Коммерциялық
сақтау клиентке көрсетілетін қызметтің дербес түрі болып табылады және ол
үшін жеке төлем алынады, оның мөлшері тасымалдау түріне,
пайдаланылатын қоймалардың түріне және сақтау уақытына байланысты
болады. Порт қоймаларында жүктерді коммерциялық сақтауға төлем
ставкаларын белгілеу үшін база ретінде қоймалардың түрлері бойынша 1
тонна-күн сақтаудың өзіндік құны қабылданады.
Порттардың жұмыстар мен операциялардың басқа түрлерінен түсетін
кірістері орындалған жұмыстардың көлеміне және порттар жүзеге асыратын
жұмыстар мен операциялардың нормативтік пайданы қоса отырып,
жоспарлы өзіндік құны негізінде қалыптастырылатын тарифтерге
байланысты болады.
1.4.1 Теңіз флоты жұмысының валюталық тиімділігінің
көрсеткіштері
Теңіз көлігі кәсіпорындарының қызметі олардың халықаралық валютақаржы операцияларына қатысуын көздейді. Шетелдік тасымалдар көлік
өнімдерінің экспортын білдіреді. Жүк теңіз флотының экономикалық мәні
бойынша көлік өнімдерін экспорттаудан түсетін кірісі ретінде тауарларды
сатудан түскен түсімге тең, елдің төлем балансында бұл көрінбейтін экспорт
(қызметтер экспорты) деп аталады.
Теңіз флотының жұмысында шетелдік жүзудің басым болуы теңіз
көлігінің жалпы кірістері мен шығыстарындағы шетел валютасының жоғары
үлесін анықтайды.
-
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Шетелдік тасымалдардың тиімділігін анықтау үшін мыналарды
қамтитын валюталық көрсеткіштер жүйесі пайдаланылады:
1.
Жалпы валюталық кіріс - шетел валютасында жүктерді
тасымалдаудан түсетін кірістердің сомасы:Дв
Дв = ∑ fij ‧ Qij
(1.4.2)

мұнда 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 -белгілі бір бағытта шетел валютасымен 1 т жүкті тасымалдау
үшін тарифтік немесе фрахталық мөлшерлеме;
Qij - шетелдік жүзуде белгілі бір бағытта тасымалданған жүктің саны.
баптарды
2.
Шетел
валютасының
шығыстары 𝑅𝑅𝑅𝑅в -мынадай
қамтиды: экипажды ұстау, отын, жөндеу, кеме алымдары, навигациялық
және агенттік шығыстар, материалдар, құны төмен және тігілетін құралсаймандар мен мүкәммалды құр және өзге де шығыстар.
3.
Таза валюталық кіріс (таза валюталық түсім) - жалпы
валюталық кіріс пен шетел валютасының сол кезеңдегі шығыстары
арасындағы айырма:
ТВТ = - Дв 𝑹𝑹𝑹𝑹в
(1.4.3)

4.
Қаржылық нәтиже-теңгемен де, валютамен де кірістер мен
шығыстардың жалпы сомасы арасындағы айырма:
Ф = Дв ‧ К (R тенге. + R в ‧ К),

(1.4.4)

немесе: Ф = ТВТ K -𝐑𝐑𝐑𝐑 тн.

(1.4.5)

мұнда к-ҚР Ұлттық Банкі валютасының ағымдағы бағамы;
R тенге. - шығындар теңгемен.
5.
6.

Валюталық тиімділік - :Вэ

Валюталық көрсеткіш - :𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛

Вэ =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛 =

ЧВВ
𝑅𝑅𝑅𝑅тн.

𝑅𝑅𝑅𝑅тн.

ЧВВ

(1.4.6)
(1.4.7)

7. Үлестік валюталық кіріс немесе тайм-чартерлік эквивалент - : fүлес. :
fүлес. =

ЧВВ
Тэ

(1.4.8)

мұндағы Тэ-пайдалану кезеңінің ұзақтығы (бір жылға, бір рейске).
Теңіз флоты жұмысының валюталық тиімділігін арттыруға таза
валюталық түсімнің өсуімен және шығыстардың теңгемен салыстырмалы
түрде азаюымен қол жеткізіледі. Табыстың өсуі флотты пайдаланудың
жақсаруымен, оның тасымалдау қабілетінің артуымен және, тиісінше,
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валюталық кірістердің өсуімен, сондай-ақ
шығыстардың үнемделуімен анықталады.

шетел

валютасындағы

1.5 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Типтік есептеулердің мысалдары
1 тапсырма.
Төменде келтірілген бастапқы деректер негізінде:
- кеменің бір жылдағы пайдалану шығыстары;
- бір тонна жүкті тасымалдау құны;
- кемені жүру мен тұрақта пайдалану тәулігінде ұстаудың өзіндік құны.
Берілді:
1. Кеменің теңгерімдік құны-461500 мың тн.
2. Амортизациялық аударымдардың нормасы-6,5%.
3. Жөндеу шығындарының нормасы-13,2%.
4. Жабдықтау шығыстарының нормасы-1,5%.
5. Экипаж саны-20 адам.
6. Экипаждың барлық мүшелеріне айына лауазымдық жалақы сомасы4500 мың тн.
7. Негізгі жалақыға қосымша ақының пайызы-50%.
8. Әлеуметтік сақтандыруға аударымдар-26%.
9. Күніне бір адамға арналған диета-750 тонна.
10. Жолда тәулігіне отын шығыны-102 т.
11. Тұрақта тәулігіне отын шығыны-75 т.
12. Навигациялық шығыстар, кеме алымдары, агенттендіру (кеменің
баланстық құнынан % - бен) - 12%.
13. 1 т отынның орташа бағасы-45 мың теңге.
14. Жанама шығыстар (тікелей шығыстар % - бен) - 5%.
15. Пайдалану кезеңі-300 тәулік.
16. Жылына тасымал көлемі-1120 мың т.
Шешім
Пайдалану шығындарына келесі баптар кіреді: шығындар:
•Экипажды ұстауға:
- негізгі жалақы:
4500 х 12 = 54000 мың тн.
- дополнительная заработная плата:
54000х50%
=27000 мың тн.,
100
- барлығы бір жылдағы жалақы:
54000 + 27000 = 81000 мың тн.
- әлеуметтік сақтандыруға аударымдар:
81000�26%
= 21060 мың тн.
100
тамақтану шығындары: 750 x 100 x 1500 = 4500 мың тонна.
барлығы: 81000 + 21060 + 4500 = 106560 мың тн.
- кеменің амортизациясына арналған шығыстар:
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106560х6,5%
100

= 31947,5 мың тн

1.6 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Резервтік қор не үшін арналған?
Теңіз көлігі кәсіпорындарының пайдасы қандай?
Теңіз көлігі кәсіпорындарының кірісі қандай?
Тасымалдау ақысы қандай формада көрсетіледі?
Тарифтік мөлшерлеме дегеніміз не?
Жүк мөлшерлемесі дегеніміз не?
Жүктерді тасымалдау үшін кеме кірісінің сомасы қалай анықталады?
Теңіз порттарының кірісін қалай түсінесіз?
Порт кірістерінің негізгі көздері қандай жұмыс түрлері болып
табылады?
Теңіз порттары клиенттерден қандай ақы алады?
Порттарда жүктерді сақтаудың қандай түрлері қарастырылған?
Технологиялық сақтау қандай қызмет түрі болып табылады?
Коммерциялық сақтау қандай қызмет түрі болып табылады?
Жалпы валюталық кіріс дегеніміз не?
Шетел валютасының шығындары дегеніміз не?
Таза валюталық кіріс дегеніміз не?
Қаржылық нәтиже дегеніміз не?
2-ТАРАУ Су көлігінің өндірістік ресурстары
2.1 Өндірістік қорлар, олардың құрамы, тиімділік көрсеткіштері
Кәсіпорынның өзінің өндірістік қызметін орындау үшін (теңіз көлігінде
- жүктер мен жолаушыларды тасымалдау, тиеу-түсіру және басқа да жұмыс
түрлері) өндірістік құралдарының ақшалай көрінісі кәсіпорынның өндірістік
қорлары деп аталады.
Өндіріс процесіне қатысу ұзақтығына, оның құнын дайын өнімге
ауыстыру әдісіне және көбею жағдайларына байланысты қорлар негізгі және
айналым болып бөлінеді.
Негізгі қорлар- бұл ұзақ уақыт бойы өзінің табиғи формасын
өзгертпейтін еңбек құралдары; өндіріс процесіне қатысу арқылы олар
көптеген өндірістік циклдерге қызмет етеді және сонымен бірге тозу кезінде
дайын өнімнің өзіндік құнын бөліктерге бөледі.
Негізгі құралдарға жатпайды және олардың құнына қарамастан, 12
айдан аз кезең ішінде пайдаланылатын заттар, сондай-ақ пайдалы пайдалану
мерзіміне қарамастан, бір бірлігі үшін ең төменгі айлық жалақының жүз
еселенген мөлшерінен аспайтын құны бар заттар айналым қаражатының
құрамында ескеріледі; бұл ретте көрсетілген заттардың құны оларды сатып
алу күніне есепке алынады.
Өндіріс процесіне қатысу сипаты бойынша негізгі қорлар өндірістік
және өндірістік емес қорларға бөлінеді. Өндірістік қорлар-кемелер, айлақтар,

30

станоктар, жабдықтар, өндірістік ғимараттар және т. б. Өндірістік емес
мақсаттағы қорлар - пароходстволардың, порттардың, кеме жөндеу
кәсіпорындарының балансында тұрған тұрғын үй-және коммуналдықтұрмыстық шаруашылықтардың, медициналық, спорттық және мәденитұрмыстық ұйымдардың ғимараттары, жабдықтары.
Негізгі қорларды есепке алу және талдау үшін олардың бірыңғай
топтамасы қабылданды:
1. Жер учаскелері және табиғат пайдалану объектілері.
2. Ғимараттар.
3. Құрылыстар.
4. Беру құрылғылары.
5. Машиналар мен жабдықтар, оның ішінде:
6. Көлік құралдары.
7. Өндірістік және шаруашылық құрал.
8. Жұмысшы мал.
9. Өнімді мал.
10. Көпжылдық екпелер.
11. Негізгі қорлардың басқа түрлері.
Айналым қаражаттары- бұл тек бір өндірістік циклге қатысатын,
толығымен тұтынылатын және бірден өз құнын жаңадан құрылған дайын
өнімге беретін еңбек объектілері.
2.2 Өндірістік қорлар тиімділігінің көрсеткіштерін анықтау
Айналым қорларына: отын, материалдар, шикізат, арзан және тез
тозатын заттар және т. б. жатады.
Айналым қорларынан басқа, әр кәсіпорында айналым саласында
жұмыс істейтін қаражат немесе айналым қорлары бар, олар дайын, бірақ
төленбеген өнімдерді, банктегі, кассадағы және есептеулердегі ақша
қаражатын, кемелердегі азық-түлікті және т.б. қамтиды.
Көлік процесінің ерекшелігі теңіз көлігінің өндірістік қорлары
құрамының ерекшелігін анықтайды. Өндірістік қорлардың жалпы құнындағы
айналым қорларының үлесі шамамен 2,5% – ды, ал кеме жөндеу
кәсіпорындарында-10% - дан астамды құрайды.
Негізгі қорларды есепке алу заттай және ақшалай нысанда жүргізіледі.
Заттай көрсеткіштердің көмегімен ол жоғарыда келтірілген қорлар
жіктемесінің әрбір тобы үшін жеке жүзеге асырылады. Мысалы, ғимараттар
үшін табиғи көрсеткіштер олардың саны, шаршы метрмен көрсетілген жалпы
және пайдалы аймақ, жұмыс машиналары үшін-бірліктер саны, түрі, жасы
және т. б.
Ақшалай есеп негізгі қорлардың жалпы көлемін, олардың
динамикасын, құрылымын, амортизациялық аударымдарды есептеу, күрделі
салымдардың экономикалық тиімділігін анықтау үшін жүргізіледі, яғни
онсыз кәсіпорын экономикасының жай-күйін бағалау мүмкін емес.
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Негізгі құралдарды бағалаудың үш түрі бар: бастапқы, қалпына
келтіру және қалдық.
Бастапқы құн- бұл құрылысқа және сатып алуға жұмсалған барлық
шығындарды ескере отырып, оларды өндіру кезіндегі негізгі қорлардың
құны.
Қазіргі жағдайда, инфляция деңгейі жоғары болған кезде, бұрын-соңды
болмағандай, негізгі қорларды мерзімді қайта бағалау қажеттілігі туындайды
және оларды қайта бағалау кезіндегі негізгі қорлардың құны, яғни қайта
бағалау кезіндегі қолданыстағы бағаларда, іске қосу уақытына қарамастан,
қалпына келтіру құны деп аталады.
Қалдық құн- тозуды ескере отырып, негізгі қорлардың құны және
бастапқы немесе қалпына келтіру құны мен негізгі қорлардың оларды
пайдалану жылдарындағы тозу құны (немесе есептелген амортизация
сомасы) арасындағы айырма ретінде айқындалады. Басқаша айтқанда, бұл
негізгі қорлар құнының бөлігі, ол өндірілген өнімнің құнына
ауыстырылмайды және негізгі қорлардың тозу дәрежесін бағалауға, оларды
жаңарту мен жөндеуді жоспарлауға мүмкіндік береді.
2.3 Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы
Кәсіпорындардың негізгі өндірістік қорлары экономикалық цикл
жасайды, ол келесі кезеңдерден тұрады: негізгі қорлардың тозуы,
амортизация, негізгі қорларды толық қалпына келтіру үшін қаражат жинау,
оларды күрделі инвестицияларды жүзеге асыру арқылы ауыстыру.
Экономикалық категория ретінде тозу - бұл негізгі қорлардың
тұтыну құнын біртіндеп жоғалтуы немесе пайдалы қасиеттерін жоғалтуы.
Негізгі құралдардың кез-келген объектілері физикалық және
моральдық тозуға ұшырайды, яғни.физикалық күштердің, техникалық және
экономикалық факторлардың әсерінен олар үнемі өз қасиеттерін жоғалтады,
жарамсыз болып қалады және өз функцияларын одан әрі орындай алмайды.
Физикалық тозу негізгі қорларды уақыт бойынша ұзақ және қарқынды
пайдаланудың әсерінен, материалдар құрылымында болатын ішкі
процестердің әсерінен, сондай-ақ атмосфералық жағдайлардың әсерінен
болады.
Моральдық тозу- бұл жаңа, неғұрлым жетілдірілген және
экономикалық тиімді техникалық құралдардың пайда болуы нәтижесінде,
яғни ғылыми-техникалық прогрестің әсерінен негізгі қорлардың
құрылымдық және экономикалық құрылымы.
Негізгі қорлардың тозуын олардың жоғалған құнын өнім құнына
ауыстыру арқылы өтеу процесі амортизация деп аталады. Өнімді өткізу
нәтижесінде негізгі қорлардың ауыстырылған құны арнайы ақша қоры –
амортизациялық қор түрінде жинақталады.
Кәсіпорын сатып алынатын негізгі қорлардың пайдалы пайдалану
мерзімін дербес анықтауға құқылы.
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Амортизацияны есептеудің келесі әдістері бар:
−
Сызықтық;
−
Қалдықты азайту;
−
Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) көлеміне барабар құнын
есептен шығару.
Кәсіпорын бір уақытта негізгі қорлар объектілерінің әртүрлі топтарына
қатысты амортизацияны есептеудің бірнеше әдісін қолдана алады, мысалы,
жұмыс машиналарында – сызықтық әдіс, есептеу техникасында –
азайтылатын қалдық әдісі және т.б. сонымен бірге амортизацияны есептеудің
қабылданған әдісін негізгі қорлар объектісінің пайдалы қызмет мерзімі
ішінде өзгерту мүмкін емес. Амортизацияның таңдалған әдістері
кәсіпорынның есеп саясатына кіреді.
Сызықтық әдіспен амортизацияның жылдық сомасы негізгі қорлар
объектісінің бастапқы құны және кәсіпорын қабылдаған амортизация
нормасымен анықталады. Амортизация нормасы-бұл жыл ішіндегі негізгі
қорлардың әр түрі бойынша амортизациялық аударымдардың пайызбен
белгіленген мөлшері және келесі формула бойынша анықталады:
На =

Фп

Т∙Фп

∙ 100%

(2.1)

Мұндағы Фп- негізгі қорлардың бастапқы құны, тн.;
Т-негізгі қорлардың осы түрінің пайдалы пайдалану мерзімі (немесе
қызметтің нормативтік мерзімі), жыл.
Амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы мынадай формула
бойынша айқындалады:
Ажыл =

На ∙Фп
100

(2.2)

Азайтылатын қалдық тәсілі кезінде амортизациялық аударымдардың
жылдық сомасы есепті жылдың басындағы негізгі қорлардың қалдық құнына
және объектінің пайдалы пайдалану мерзімі негізінде амортизациялық
аударымдардың нормасына сүйене отырып айқындалады. Осылайша,
пайдаланудың бірінші жылында құнның салыстырмалы түрде көп бөлігі
есептен шығарылады, содан кейін есептен шығару қарқыны баяулайды.
Пайдалы пайдалану мерзімі жылдарының қосындысы бойынша құнын
есептен шығару тәсілі кезінде амортизациялық аударымдардың жылдық
сомасы объектінің бастапқы құны мен жылдық арақатынасына сүйене
отырып айқындалады, мұнда алымда - объектінің қызмет ету мерзімінің
соңына дейін қалатын жылдар саны, ал бөлгіште - объектінің қызмет ету
мерзімі жылдарының сомасы. Мысалы, жабдықтың бастапқы құны 250 мың
тонна.. оның пайдалы қызмет мерзімі-5 жыл. Жабдықтың қызмет ету мерзімі
жылдарының қосындысы:
1+2+3+4 + 5 = 15 жыл. Жылдар бойынша амортизация нормасы:
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1-ші жыл: 5 / 15- 100 = 33,3%
2-ші жыл: 4/15-100 = 26,7%
3-ші жыл: 3/15-100 = 20%
4-ші жыл: 2/15-100 = 13,3%
5-ші жыл: 1/15-100 = 6.7%
Амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы:
250 мың.тн.∙ 33,3
= 83,25 мың. тн.
1-ші жыл:
2-ші жыл:
3-ші жыл:

4-ші жыл:
5-ші жыл:

100
250 мың.тн.∙ 26,7
100
250 мың.тн.∙ 20

= 50 мың. тн.

100
250 мың.тн.∙ 13,3
100
250 мың.тн.∙ 6,7
100

= 66,75 мың. тн.
= 39,25 мың. тн.

= 16,75 мың. тн.

2.4 Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштері
Кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдалану көрсеткіштердің үш
тобымен сипатталады.
Бірінші топ- негізгі қорлар жағдайының көрсеткіштері:
1. Негізгі қорлардың тозу коэффициенті:
А
КИ =
(2.3)
Фбал.

А-пайдаланудың барлық мерзімі үшін тозу құны (амортизациялық
аударымдар) ;
Фбал-негізгі қорлардың баланстық құны (бұл негізгі қорлар
кәсіпорынның балансында есептелетін бастапқы немесе қалпына келтіру
құны).
2. Негізгі қорлардың жарамдылық коэффициенті:
Ф −А
(2.4)
КГ = бал. = 1 − КИ
Фбал.

Екінші топ- негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштері:
1. Негізгі қорларды жаңарту коэффициенті:
Ф
(2.5)
Кжаңар. = енгіз.,
Фкг

Қайда Фенгіз. - бұл белгілі бір кезеңдегі жаңадан енгізілген негізгі
қорлардың құны;
Фкг- сол кезеңнің соңындағы негізгі қорлардың құны.
2. Негізгі қорлардың шығу коэффициенті:
Ф
Кістен шығу = шығ ,
(2.6)

құны;
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Фжыл бас

Мұндағы Fвыб- белгілі бір кезеңдегі істен шыққан негізгі қорлардың

Фжыл бас - сол кезеңнің басындағы негізгі қорлардың құны.
3.
Негізгі қорлар өсімінің коэффициенті:
Ф
−Ф
Көсу = енгіз шығ
(2.7)
Фкг

Үшінші топ - негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің
көрсеткіштері:
1.
Қор беру - кәсіпорын салынған негізгі қорлардың әрбір
теңгесінен қанша теңге кіріс алатынын сипаттайды.
д
(2.8)
f0 =
Форта.

Мұндағы Д-кәсіпорынның бір жылдағы табысы;
Фср.- негізгі қорлардың орташа жылдық құны.
Негізгі қорлардың орташа жылдық құны мынадай формула бойынша
айқындалады:
Ф
∙К
Ф
∙К
Форта. = Фжыл бас. + енгіз 1 + шығ 2
(2.9)
12
12
К1-жаңадан енгізілген негізгі қорлардың жұмыс істеуінің толық
айларының саны;
К2 - шығу сәтінен бастап жылдың соңына дейін қалған толық айлардың
саны.
2.
Қор сыйымдылығы-қор бөлудің кері шамасы, бір теңге кіріс алу
үшін негізгі қорлардың қанша теңгесін жұмсау керектігін сипаттайды:
𝑓𝑓𝑓𝑓К =

Форта.
Д

=

1

𝑓𝑓𝑓𝑓0

(2.10)

3. Еңбектің қормен жарақтандырылуы-қызметкерлердің еңбегінің негізгі
қорлармен жарақтандырылу дәрежесін сипаттайды:
𝑓𝑓𝑓𝑓В =

Форта
𝑁𝑁𝑁𝑁ө.𝑛𝑛𝑛𝑛.

(2.11)

Мұндағы𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛. - өндірістік персоналдың орташа тізімдік саны, адам
4. Негізгі қорлардың рентабельділігі-кәсіпорын салынған сипатталған
қорлардың әрбір теңгесіне қанша теңге пайда алатынын сипаттайды:
П
Рн.қ. =
,
(2.12)
Фор.

Мұндағы П-кірістер (D) мен шығыстар (R) арасындағы айырма ретінде
айқындалатын кәсіпорынның пайдасы)
П = 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑅𝑅𝑅𝑅,
(2.13)
Мұндағы R-кәсіпорынның сол кезеңдегі шығындары.
Кәсіпорынның барлық өндірістік қорларының рентабельділігі мынадай
формула бойынша айқындалады:
П
× 100%
(2.14)
Р=
Фор +ОСор.

МұндаОСор. - кәсіпорынның айналым қаражатының орташа жылдық
болуы.
Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін арттыру үшін олардың жүктелу
дәрежесін арттыру қажет (көлік кемелерінің, жабдықтардың, қайта тиеу
техникасының, машиналар мен механизмдердің техникалық мүмкіндіктерін
неғұрлым толық пайдалану); қорларды жаңарту (бұл туралы жоғарыда
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аталған коэффициенттердің өзгеруі бойынша айтуға болады); жүктерді
тасымалдау және қайта тиеу, сондай-ақ жөндеу кезінде озық жабдықтар мен
қазіргі заманғы технологияларды пайдалану, қызметкерлердің біліктілігін
арттыру.
2.4.1 Айналым қаражаты және оларды нормалау
Негізгі қорлардан басқа, өнімді өндіру мен сатудың үздіксіз процесін
қамтамасыз ету үшін кәсіпорынға айналым қаражаты қажет. Кәсіпорындарда
айналым қаражатын ұйымдастыру айналым қаражатына қажеттілікті,
олардың құрамын, құрылымын, қалыптасу көздерін анықтауды және оларды
реттеуді, айналым қаражатын пайдалануды басқаруды қамтиды.
Қалыптастыру көздеріне байланысты кәсіпорындардың айналым
қаражаты меншікті және қарыз болып бөлінеді.
Меншікті қаражат көлемі кәсіпорынның жарғылық қорында
көрсетіледі. Олардың мөлшерін белгілеу кезінде өндіріс жоспарын орындау,
өнімді сату және барлық есептеулерді белгіленген мерзімде орындау үшін
оларға ең аз қажеттілік туындайды. Қарыз қаражаты - бұл кәсіпорынның
уақытша пайдалануындағы қаражат. Бұл қаражаттың негізгі бөлігін
банктердің несиелері құрайды, оларға кредиторлық берешек те жатады.
Шаруашылық қызметке қажетті меншікті айналым қаражатының
мөлшері өндіріс процесін үздіксіз жүзеге асыру үшін болуы қажет айналым
қаражатының элементтерін нормалау арқылы белгіленеді. Кәсіпорынның
үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін айналым қаражаттарының минималды
қажетті сомасы меншікті айналым қаражаттарының нормасы деп аталады.
Меншікті айналым қаражатының нормативтері айналым қаражатының
жекелеген түрлерінің орташа тәуліктік шығысын және олардың күндердегі
қажетті қорын (күндердегі қор нормалары) негізге ала отырып, теңгемен
айқындалады. Күндердегі қор нормасы-бұл айналым қаражаттары
материалдық қорларға аударылатын күндер саны, материалдар үшін төлем
жасаудан бастап, оларды өндіріске беру сәтіне дейін.
Теңіз көлігінде айналым қаражаты қорының нормасы Көлік және қойма
қорларынан тұрады.
Көлік қоры-бұл айналым қаражаттары материалдық Қорға
аударылатын уақыт, материалдар үшін төлем жасаудан бастап, алушының
қоймасына келгенге дейін. Көлік қоры жеткізу базаларынан едәуір
қашықтыққа бөлінген кәсіпорындарда пайда болады.
Қойма қоры үш түрге бөлінеді: дайындық, ағымдағы және сақтандыру.
Дайындық қоры-бұл материалдарды өндіруге дайындау уақыты
(сұрыптау, кептіру, өңдеу және т.б.).
Ағымдағы қор шикізат, отын материалдарының кезекті екі жеткізілімі
арасындағы кезеңде өндіріс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажет.
Сақтандыру қоры күтпеген жағдайлар туындаған кезде, нақты жеткізу
мерзімі жоспарланғаннан асып кеткен жағдайда өндіріс процесін қамтамасыз
ету үшін қажет. Ол, әдетте, ағымдағы Қордың 50% мөлшерінде белгіленеді.
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Материалдардың әр түрі үшін айналым қаражатының нормасы
жоғарыда есептелген қор күндерін қосу арқылы алынады.
2.5 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Типтік есептеулердің мысалдары
1 тапсырма. Кеменің теңгерімдік құны 125000 млн. тн. Амортизация
нормасы 7,5%. Амортизациялық аударымдардың жылдық сомасын
анықтаңыз.
Шешім: амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы мынадай
формула бойынша айқындалады:
Н ∙Ф
Ажыл = А бал ;
(2.15)
100
НА = 7,5%;
Фбал = 125000 млн. тн. ;
7,5 ∙ 125000
Ажыл =
= 9375 млн. тн.
100
2 тапсырма
Кеменің теңгерімдік құны 100000 млн. тн болған жағдайда кеме
бойынша амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы айқындалсын., ал
Нормативтік қызмет мерзімі (пайдалы қызмет мерзімі) – 15 жыл.
Шешім
Амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы:
Н ∙Ф
Ажыл = а бал.
(2.16)
100
Амортизациялық аударымдардың нормасы:
1
1
= 0,067 ∙ 100% = 6,7%
На = и ∙ 100% =
Тсл
15
Кеме бойынша амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы:
6,7 ∙ 100000
Ажыл =
= 6700 млн. тн.
100

2.6 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1. Экономикалық мәні неде?
2. Өндірістік қорлардың құрамы қандай?
3. Негізгі қорлардың физикалық тозуының мәні неде?
4. Негізгі қорлардың моральдық тозуының мәні неде?
5. Амортизация дегеніміз не?
6. Амортизациялық анықтамалар қалай анықталады?
7. Негізгі құралдарды бағалау түрлері қандай?
8. Негізгі құралдарды дұрыс бағалаудың мәні неде?
9. Көрсеткіштер негізгі қорларды пайдалану тиімділігі.
10. Айналым қаражаттары мен айналым қаражаттарының мәні мен
құрамы қандай?
11. Айналым қаражатын қалыптастырудың негізгі көздері қандай?
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12. Кемеде айналымдағы қаражат қорының нормасы қандай қорлардан
тұрады?
13. Көлік қоры дегеніміз не?
14. Қойма дегеніміз не?
15. Қойма қоры қандай түрлерге бөлінеді?
16. Дайындық қоры дегеніміз не?
17. Ағымдағы қор дегеніміз не?
3-ТАРАУ
Су
көлігінде
тасымалдауды
сипаттамасы
3.1 Су көлігі өнімдері туралы ақпарат

ұйымдастырудың

Өнімнің кез-келген түрін өндірудің қажетті және жалпы шарты-көлік.
Көлік материалдық өндірістің тәуелсіз саласына бөлінген және арнайы
өнімдері бар. Көлік өнімдері-жүктер мен жолаушыларды тасымалдау. Теңіз
көлігі тәуелсіз салада бірінші болып ерекшеленді, өйткені навигация
халықаралық сауда мен Ұлы географиялық ашылулардың кең дамуына негіз
болды.
Теңіз көлігінің өнімі-теңіз тасымалы. Теңіз тасымалы-бұл жүктерді,
жолаушылар мен багажды теңіз көлігімен жөнелту портынан межелі портқа
теңіз қатынасы жолдары арқылы тасымалдау.
Жүктерді теңіз арқылы тасымалдау-бұл күрделі өндірістік процесс,
оған жүкті жөнелтушіден, тасымалдаушыдан және алушыдан басқа бірқатар
жеке және заңды тұлғалар: делдалдар (брокерлер, агенттер, экспедиторлар),
банктер, сақтандыру компаниялары, порт қызметкерлері, мемлекеттік
қадағалау органдарының өкілдері және т. б. қатысады. Көлік процесіне
қатысушылардың барлығы жеке міндеттерді шешу үшін тасымалдаудың
әртүрлі кезеңдерінде белгілі бір құқықтық қатынастарға түседі, олар жалпы
мақсатқа - жүктерді уақтылы және қауіпсіз жеткізуге ықпал етеді. Жүктерді
тасымалдау процесі флот пен порттардың техникалық құралдарымен және
тиісті технологиямен қамтамасыз етіледі. Тасымалдау нәтижелері көбінесе
техникалық қамтамасыз етудің құрамы мен сапасына және оны Кемелерді
тиеу/түсіру және жүзу кезеңінде пайдалануға байланысты.
Жүктерді теңіз арқылы тасымалдау келесі элементтерді қамтиды:
1. Жөнелту портында жүк жөнелтушіден немесе көліктің басқа
түрлерінен Жүктерді қабылдау.
2. Жүктерді теңіз кемелеріне тиегенге дейін жөнелту портының
қоймаларында сақтау.
3. Жүктерді жөнелту портында кемелерге тиеу.
4. Кемелерде жүктерді жөнелту портынан межелі портқа дейін
ауыстыру.
5. Межелі порттардағы кемелерден жүктерді түсіру.
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6. Жүктерді жеткізу портының қоймаларында оларды жүк алушыға беру
сәтіне дейін сақтау немесе тұтыну пунктіне жеткізу аяқталғанға дейін
көліктің басқа түрлеріне беру
Жүктерді теңіз арқылы тасымалдау процесінің жекелеген элементтері,
мысалы, жүктерді межелі порттарда сақтау.
3.2. Су тасымалдарын жіктеу
Жолаушыларды теңізде тасымалдау мынадай құжаттарды қамтиды::
1. Жөнелту портындағы жолаушылар вокзалында жол жүруді ресімдеу.
2. Жөнелту портында кемеге отыру.
3. Кемеде межелі портқа дейін өту.
4. Межелі портқа қону.
Теңіз арқылы тасымалдау процесі қамтамасыз етудің белгілі бір
түрлерімен, атап айтқанда: техникалық (әртүрлі үлгідегі және көлемдегі
кемелер, порттардың жабдықтары, қайта тиеу құрылғылары); Технологиялық
(Ыдыс және қаптама, бекіткіштер, қағидалар мен ұсынымдар, жүк үйжайларындағы микроклиматты қолдау құралдары); ұйымдастырушылық
(тиісті компаниялардың кемені жедел басқаруы); коммерциялық (көлік
процесіне қатысушылардың өзара қарым-қатынасының шарттары мен
ережелері); қаржылық (банктер, сақтандыру компаниялары мен клубтары);
құқықтық (Халықаралық конвенция, ұлттық заңнамалық актілер); білікті
(кеме экипаждары, порттар (лоцмандық, сүйреткіш, экспедиторлық, агенттік,
жөндеу).
Теңіз кемелерімен жүктер мен жолаушыларды тасымалдау белгіленген
мерзімде, жолаушылардың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде,
тасымалданатын жүктердің сақталуында және барынша экономикалық
тиімділікпен жүргізілуге тиіс.
Жоспарлау, есепке алу, талдау және ағымдағы реттеу мақсаттары үшін
теңіз тасымалдары әртүрлі белгілері бойынша жіктеледі:
а) өткізу объектілері бойынша: жүк және жолаушылар;
б) жүзеге асыру тәсілі бойынша — кемелерде тасымалдау және
тартыммен тасымалдау (теңіз салдарын, баржалар мен Лихтерлерді, жүзбелі
доктарды, крандарды сүйрету);
в) жүзу түрлері бойынша — ішкі (каботаждық) және сыртқы шетелдік).
Каботаждық-бір елдің порттары арасындағы тасымалдау. Үлкен және
кіші каботаж бар. Үлкен каботаж-бұл бір елдің порттары арасындағы
тасымалдау, бірақ әртүрлі теңіз бассейндерінде орналасқан. Кіші каботаж-бір
елдің порттары мен бір теңіз бассейнінде орналасқан тасымалдар.
Шетелдік тасымалдар экспорттық, импорттық және -шетелдік кеме
жалдаушылардың (ШКЖЖ) жүктерін тасымалдау болып бөлінеді);
г) жүзу ауданы бойынша: жағалаулық (жергілікті), теңіз, мұхиттық,
арктикалық;
д) тасымалдау технологиясы бойынша-жүктерді тасымалдау:
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ж) қатынас түрлері бойынша - порт аралық, тікелей аралас және тікелей
су. Портаралық қатынас-жүктерді тек теңіз кемелерімен және теңіз порттары
арасында тасымалдау.
3.3. Су көлігінің жүк ағыны
Тікелей аралас қатынаста тасымалдауды тек теңіз кемелері ғана емес,
сонымен қатар көліктің басқа түрлері де жүзеге асырады (теміржол, өзен,
автомобиль).
Тікелей су қатынасындағы тасымалдау теңіз және өзен кемелерімен
жасалатын тасымалдау деп аталады.
Теңіз көлігі үшін негізгі жүк құраушы фактор сыртқы сауданы дамыту
болып табылады.
Өндіріс және оны тұтыну орындарының кеңістіктегі бытыраңқылығы
қалыптасқан халықаралық сауда байланыстары шеңберінде жүк
ағындарының (жүк ағындарының) пайда болуына себепші болады. Қазақстан
Республикасының сауда серіктестерінің сыртқы сауда және географиялық
орналасу құрылымына байланысты тасымалдардың құрылымы мен
бағыттары қалыптасады, теңіз флоты қалыптасады.
Жүк ағыны-белгілі бір географиялық бағытта жөнелту пунктінен
межелі пунктке тасымалдауға жататын жүктің мөлшері.
Жүк ағынының негізгі сипаттамалары: көлемі, бағыты, құрылымы,
партиялылығы, біркелкілік дәрежесі.
Жүк ағынының көлемі мен бағыты жүк саны мен тасымалдау
қашықтығын білдіреді. Олар тасымалдау құралдарына қажеттілікті
(кемелердің қажетті санын), сондай-ақ олардың параметрлеріне қойылатын
талаптарды айқындайды.
Жүк ағынының құрылымы тасымалдауға жататын жүктердің құрамын
сипаттайды. Мысалы, жүктер сұйық және құрғақ болып бөлінеді. Құрғақ
үйінді, үйінді, орман, жалпы болып бөлінеді.
Жүктер бір-бірінен жеке көлік сипаттамалары мен қасиеттерімен
ерекшеленеді, сондықтан оларды тасымалдау үшін әртүрлі конструктивті
типтегі кемелер қолданылады.
Жүк ағынының партиялылығы бір кемемен бір алушының атына бір
партиямен жөнелтілуге жататын жүктің мөлшерін көрсетеді. Кемелердің жүк
көтергіштігін пайдалану көбінесе партиялылыққа байланысты.
Жүк ағынының біркелкілік дәрежесі уақыт бойынша көлемдер мен
бағыттардың өзгеруін көрсетеді.
Біркелкілік дәрежесі бойынша жүк жыл бойы, маусымдық және
эпизодтық болып бөлінеді, тең емес тасымалдау флоттың нәтижелеріне теріс
әсер етуі мүмкін, өйткені олардың тасымалдау қабілетіне деген қажеттілік
өзгереді;
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3.4.
Су
тасымалдарының
айқындайтын факторлар

көрсеткіштері

және

оларды

Халықаралық саудаға өзіндік ерекшеліктері бар әртүрлі көлік түрлері
қызмет етеді. Әлемдік сауданың қарқынды дамуына байланысты бүкіл көлік
жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында көліктің әр түрінің ерекшеліктерін
оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету және осылайша тауарлардың
түпкілікті бағасындағы көлік компонентін едәуір төмендету үшін
халықаралық көлік ынтымақтастығы саласында жаңа тәсілдерді әзірлеу
қажеттілігі туындады. Бұл мәселені шешудің бір құралы логистика болдытауарды өндірушіден соңғы тұтынушыға өткізудің барлық кезеңдерін
зерттейтін және талдайтын пән. Бұдан басқа, ортақ көлік саясатын іске
асыруда халықаралық көлік дәліздерін құру маңызды орын алады.
Өндірістік процестердің тиімділігі мен сапасы теңіз көлігінің маңызды
техникалық, экономикалық және пайдалану көрсеткіштерін сипаттайды. Осы
көрсеткіштер бойынша жұмыс жоспарлануда, - есепке алу және бақылау
жүзеге асырылады, қызмет нәтижелері бағаланады.
Теңіз кемелерінің көлік жұмысының көлемін айқындау үшін теңіз
тасымалдарының мынадай көрсеткіштері пайдаланылады:
- жүк тасымалдарының көлемі тоннамен;
- жүк айналымы;
- жолаушылар тасымалының көлемі (тасымалданған жолаушылар
саны);
- жолаушылар айналымы.
Жүк тасымалдарының көлемі белгілі бір уақыт аралығында кемелер
алып өтетін тоннадағы жүктердің санын айқындайды; жолаушылар
тасымалдарының көлемі – жөнелтілген жолаушылар саны. Алайда, бір көлем
жүк пен жолаушылардың қозғалысы бойынша теңіз көлігінің жұмысын
толық сипаттай алмайды. Жүктің тоннасы немесе жолаушы әртүрлі
қашықтықтарға тасымалданады және көлік құралдарының тең емес
шығындарын талап етеді. Сондықтан теңіз тасымалы көлемімен қатар теңіз
көлігінің жұмысы жүк айналымы сияқты көрсеткіштермен де анықталады.
Жүк айналымы – тасымалданатын жүктің массасы - Q тоннамен тасымалдау
қашықтығына-I теңіз милінде (QI) көбейтіндісі. Жүк айналымының өлшем
бірлігі-тонна-миль. Жолаушылар айналымы - жөнелтілген жолаушылар
санын - Р тасымалдау қашықтығына-теңіз милімен (Р) көбейту. Жолаушылар
айналымының бірлігі-жолаушылар милі. Тонна-миль жөнелту порттары мен
межелі порттар арасындағы ең қысқа теңіз арақашықтығы (немесе
ұсынылған бағамдар) бойынша есептеледі.
Жүк-жолаушылар кемелері жүктер мен жолаушыларды бір уақытта
тасымалдайтындықтан, мұндай кемелердің көлік жұмысының саны әдетте
келтірілген тонна-мильмен өлшенеді.
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3.5. ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Типтік есептеулердің мысалдары
1 тапсырма. Келесі бастапқы деректер кезінде кеменің айналма
рейсінің ұзақтығын анықтау:
−
Кемені рейсте тиеу-Q=25000 т;
−
Порттар арасындағы қашықтық-L=4200 миль;
−
Жүктегі кеменің техникалық жылдамдығы-Vгр = 14,5 торап;
−
Балластағы кеменің техникалық жылдамдығы-Vb=15,0 торап;
−
Жылдамдығы шектеулі кеменің қозғалыс жолының учаскесі–
Lогр = 20миль;
−
Кеменің шектеулі жылдамдығы-Vогр. =10 торап;
−
Жөнелту портында кемені тиеу нормасы Mn=2700т / сағ
−
Межелі портта кемені түсіру нормасы Мв = 2500т / сағ
−
Тұрақта
қосалқы
операциялардың
уақытын
жүк
операцияларының 40% - ын қабылдауға болады.
Шешімі: рейстің ұзақтығы: Тр.= Тх+Тст
Кеменің жүру уақыты:
4200 − 20 4200 − 20 20 20
+
+
+
= 288 + 279 + 2 + 2 = 571 сағ
Тх =
14,5
15,0
10 10
Кеменің тұру уақыты: Тст=Тст.гр.+Тст.всп.
Жүк операциясының уақыты:
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄
25000 25000
Тст.гр. =
+
=
+
= 9 + 10 = 19 сағ
2700
2500
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵
Қосалқы операциялардың уақыты:
Тст.всп =

40
× 19 = 8 сағ
100

Кеменің тұрақ уақыты: Тст=19+8=27 сағат
Айналмалы рейстің ұзақтығы: Тр = 571+57=598 сағат = 24,9 тәулік.
2 тапсырма. Келесі бастапқы деректер кезінде кеменің айналма
рейсінің ұзақтығын анықтау:
−
Кемені рейсте тиеу-Q=25000т;
−
Порттар арасындағы қашықтық-L=1800миль;
−
Жүктегі кеменің техникалық жылдамдығы-Vгр = 13,8 торап;
−
Балластағы кеменің техникалық жылдамдығы-Vb=14,9 торап;
−
Жылдамдығы шектеулі кеменің қозғалыс жолының учаскесі-Lогр
= 16миль;
−
Кеменің шектеулі жылдамдығы-Vогр.=10 торап;
−
Порттарда кемені өңдеудің жалпы нормасы – Мвал=3000т / тәул
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Шешім
Рейстің ұзақтығы: Тр=Тх+Тст
Кеменің рейстегі жүру уақыты:
Тх =

1800 − 16 1800 − 16 16 ∙ 2
+
+
= 129 + 119 + 3 = 251 сағ
13,8
14,9
10
= 10,5 тәулік

Кеменің тұрақ уақыты: Тст =

2𝑄𝑄𝑄𝑄

𝑀𝑀𝑀𝑀вал

=

2∙12000
3000

= 8 тәулік

Айналмалы рейстің ұзақтығы: ТР=10,5+8=18,5 тәулік.
3 тапсырма. Мынадай бастапқы деректер кезінде желіде жұмыс істеу
кезінде (жөнелту бойынша) бір жылдағы кеме рейстерінің санын айқындау:
− Порттар арасындағы қашықтық-L=3600миль;
− Жүктегі кеменің техникалық жылдамдығы-Vгр = 14,1 торап;
− Балластағы кеменің техникалық жылдамдығы-Vb=14,8 торап;
− Кеменің шектеулі жылдамдығы-Vогр. =8 түйін;
− Шектеулі жылдамдықпен кеменің қозғалыс жолының учаскесінің
ұзындығы Lorg=80миль;
− Кеме жүктемесі-Q = 20000т
− Мвал тиеу портында кемені өңдеудің жалпы нормасы = 10000т / тәул
− Кеменің тиеу портында тұру уақыты-Тст=48 сағат
− Кеменің пайдалану кезеңі - т экспл = 345 тәулік.
Шешім:
𝑇𝑇𝑇𝑇
Кеменің бір жылдағы рейстерінің саны: 𝑟𝑟𝑟𝑟 = экспл
Тр

Бір рейстің ұзақтығын анықтаймыз: Тр=Тх+Тст
Кеменің рейстегі жүру уақыты: Тх =

огр

𝐿𝐿𝐿𝐿гр −𝐿𝐿𝐿𝐿гр
𝑉𝑉𝑉𝑉огр

+

огр

𝐿𝐿𝐿𝐿б −𝐿𝐿𝐿𝐿б
𝑉𝑉𝑉𝑉б

+

огр

2∙𝐿𝐿𝐿𝐿гр
𝑉𝑉𝑉𝑉огр

3600 − 80 3600 − 80 2 ∙ 80
+
+
= 249 + 238 + 20 = 507 сағ
14,1
14,8
8
= 21,1 сут.
погр
выгр
Кеменің рейстегі тұрақ уақыты: Тст = Тст + Тст
погр
Қай жердеТст -тиеу портындағы кеменің тұрақ уақыты:
𝑄𝑄𝑄𝑄
20000
погр
Тст = погр =
= 2 тәулік
10000
𝑀𝑀𝑀𝑀вал
выгр
выгр
Тст - түсіру портындағы тұрақ уақыты: =48 сағат. = 2 тәулік.Тст
Тст = 2+2= 4 тәулік
Бір айналмалы рейстің ұзақтығы:
Тр=21,1+4=25,1 тәулік
Кеменің бір жылдағы рейстерінің саны:
Тэ 345
=
= 14 рейсов
𝑟𝑟𝑟𝑟 =
Тр 25,1

Тх =
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3.6 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1.
Жүктерді теңіз арқылы тасымалдау дегеніміз не?
2.
Жүктерді теңіз арқылы тасымалдаудың қандай элементтері бар?
3.
Теңіз көлігі тасымалдаудың қандай түрлерін жүзеге асырады?
4.
Теңіз тасымалы қандай көрсеткіштерден тұрады?
5.
Жүк ағынының негізгі сипаттамалары қандай?
6.
Жүк ағындары кеменің тиімділігіне қалай әсер етеді?
7.
Кеме рейсі дегеніміз не?
8.
Кемелер рейсінің ұзақтығы қалай анықталады?
9.
Порттарда кемелердің тоқтап қалуының себептері қандай?
10.
Порттарда кемелерді өңдеудің таза және жалпы нормалары
несімен ерекшеленеді?
11.
Порттардағы кемелердің тұрақ уақытын не арқылы қысқартуға
болады?
12.
Теңіз кемелерін тасымалдаудың көлік жұмысының көлемін
анықтау үшін қандай көрсеткіштер қолданылады?
13.
Шетелдік жүзудегі теңіз тасымалының көлемі мен құрылымына
қандай факторлар негізгі әсер етеді?
14.
Каботаждық тасымалдың көлемі мен құрылымына не әсер етеді?
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2-МОДУЛЬ. КЕМЕНІ РЕЙСКЕ ДАЙЫНДАУ
1-ТАРАУ Жүктерді тасымалдау, техникалық нормамен жұмыс
істеу қағидалары-нормативтік құжаттамада ол кәсіптік есептерді шешу
1.1. Маманның кәсіби қызметін регламенттейтін, нормативтікқұқықтық құжаттар
Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенция
(СОЛАС, ағылш. SOLAS, Safety of Life at Sea) өзінің дәйекті түрде
жарияланған нысандарында сауда кемелерінің қауіпсіздігі жөніндегі барлық
халықаралық келісімдердің ішіндегі ең маңыздысы болып табылады.
Халықаралық рейс жасайтын және осы нормативтік құжат қолданылатын
әрбір кеме (қараңыз. I тараудың 3 және 4-ережелері) оның талаптарын
орындауы керек. Олай болмаған жағдайда, ол кешіктірілуі мүмкін, ал кейбір
позициялар бойынша (қараңыз. Және портқа жіберілмеген. Құжаттың қазіргі
нұсқасы СОЛАС-74 деп аталады.
Бұл құжаттың алғашқы нұсқасы 1914 жылы, Титаниктің өлімінен
кейін, екіншісі — 1929 жылы, үшіншісі — 1948 жылы, төртіншісі — 1960
жылы қабылданды. 1960 жылғы 17 маусымда қабылданған және 1965 жылғы
26 мамырдан бастап қолданысқа енгізілген 1960 жылғы редакциядағы
Конвенция халықаралық теңіз ұйымы (ИМО) құрылғаннан кейінгі оның
бірінші маңызды міндеті болып табылды. Ол нұсқаулықтарды жаңартуда
және кеме қатынасы индустриясындағы техникалық даму қарқынын сақтауда
маңызды қадам болды.
Болашақта жаңа проблема анықталды. Бұл мерзімді түзетулерді
қабылдау арқылы нормативтік құжатты қазіргі заманғы деңгейде сақтау
болды. Іс жүзінде түзетулерді енгізу рәсімі тым баяу болды. Көп ұзамай
қабылданған түзетулердің ақылға қонымды уақыт аралығында күшіне енуін
қамтамасыз ету мүмкін болмайтыны белгілі болды.
Сондықтан 1974 жылы 1 қарашада теңіздегі адам өмірін қорғау
жөніндегі халықаралық конференцияда СОЛАС Конвенциясының толық
жаңа мәтіні қабылданды. Ол көрсетілген күнге келісілген өзгерістерді ғана
емес, сонымен бірге түзетулерді қабылдаудың жаңа рәсімін — қабылданған
өзгерістердің қолайлы (және рұқсат етілген қысқа) уақыт аралығында күшіне
енуін қамтамасыз ету үшін әзірленген әдепкі процедураны да қамтыды.
Түзетудің ол қабылданғаннан кейін күшіне енуін талап етудің орнына,
мысалы, Конвенцияға қол қойған тараптардың үштен екісінің, әдепкі
қабылдау рәсімі, егер осы күнге дейін оған тараптардың келісілген санынан
қарсылық алынбаса, өзгеріс көрсетілген күннен кейін күшіне енеді деп
болжайды. Конвенцияның қазіргі қолданыстағы мәтіні кейде "түзетулерімен
СОЛАС 1974" деп аталады.
Бұл көптеген жағдайларда 1974 жылғы редакциядағы Конвенцияны
жаңартуға және түзетуге мүмкіндік берді. Мәселен, 1988 жылы оған Хаттама
қабылданды (10 Қарашада куәландыруды және куәліктерді ресімдеудің
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үйлестірілген жүйесі жөніндегі халықаралық конференцияда). 1992 жылы
ИМО-да Конвенцияның шоғырландырылған мәтіні жарық көрді.
Осы нормативтік құжаттың басты мақсаты кемелерді жасау,
жабдықтау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарына жауап беретін
ең төменгі стандарттарды белгілеу болып табылады.
Ту мемлекеттері олардың жалауының астында жүзетін кемелердің
СОЛАС талаптарын орындауын қамтамасыз етуі керек және Конвенция оның
орындалғанын дәлелдеу үшін көптеген сертификаттарды ұсынады. Мұндай
құжаттар, әдетте, "конвенциялық" деп аталады, оны жалау әкімшілігінің өзі
немесе оның атынан ("әкімшіліктің рұқсаты бойынша") – тиісті тапсырма
болған кезде береді.
Бақылау шарттары Уағдаласушы үкіметтерге, әсіресе, егер кеме
және/немесе оның жабдығы Конвенция талаптарын елеулі түрде
орындамайтынына күмән келтіру үшін айқын негіздер болса, басқа
мемлекеттердің жалауларының астында жүретін Кемелерді инспекциялауға
мүмкіндік береді. Бұл процедура "порт мемлекетінің бақылауы" деп аталды
(Порт күйін бақылау, PSC).
СОЛАС
Конвенциясының
қолданыстағы
мәтіні
жалпы
міндеттемелерді, өзгерістер енгізу рәсімдерін және т. б. баяндайтын
баптарды қамтиды және 14 тарауға бөлінген қосымшамен сүйемелденеді:
I тарау. Жалпы ережелер
II тарау-1. Конструкция-құрылғы, бөліктерге бөлу және орнықтылық,
механикалық және электр қондырғылары
II тарау-2. Дизайн-өрттен қорғау, өртті анықтау және сөндіру
III тарау. Құтқару құралдары мен құрылғылары
IV тарау. Радиобайланыс
V Тарау. Теңізде жүзу қауіпсіздігі
VI тарау. Жүктерді тасымалдау
VII тарау. Қауіпті жүктерді тасымалдау
VIII тарау. Ядролық кемелер
IX тарау. Кемелерді қауіпсіз пайдалануды басқару
X тарау. Жоғары жылдамдықты кемелерге арналған қауіпсіздік
шаралары
XI тарау. Теңізде қауіпсіздікті арттыру жөніндегі арнайы шаралар
XII тарау. Үйіп тасымалданатын кемелер үшін қосымша қауіпсіздік
шаралары.
XIII тарау. Сәйкестікті тексеру.
XIV тарау. Полярлық суларда пайдаланылатын кемелер үшін
қауіпсіздік шаралары.
Теңізшілерді даярлау және дипломдау және вахтаны атқару туралы
халықаралық конвенция (ПДНВ) (ағылш. International STCW Convention) халықаралық
конвенция,
халықаралық
теңіз
ұйымының
(ИМО)
қамқорлығымен қабылданған үш негізгі теңіз конвенцияларының бірі.
Конвенцияға 70-тен астам ел, соның ішінде Ресей Федерациясы қатысады.
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Халықаралық теңіз ұйымы (ИМО) 1978 жылы бастапқы редакцияда
қабылдады. Конвенцияға 1995 жылы ИМО конференциясында елеулі
өзгерістер енгізілді. PDMNV IMO сессияларында үнемі жаңартылып
отырады: түзетулер 1997, 1999 және 2010 жылдары енгізілді.
Конвенция 28.04.1984 жылы күшіне енді. КСРО-ның Конвенцияға қол
қоюы туралы құжат ескертпелермен үкіметаралық теңіз консультативтік
Ұйымының Бас Хатшысына сақтауға тапсырылды 09.10.1979. Конвенция
28.04.1984 үшін күшіне енді.
Конвенция мынадай тараулардан тұрады:
− I тарау. Жалпы ережелер
− II тарау Капитан және палуба командасы
− III тарау машина командасы
− IV тарау Радиобайланыс және радиомамандар
− V тарау кемелердің белгілі бір түрлерінің персоналын арнайы
даярлауға қойылатын талаптар
− VI тарау авариялық жағдайларға, еңбекті қорғауға, медициналық
күтім мен өмір сүруге қатысты функциялар
− VII тарау балама диплом беру
− VIII тарау вахтаны атқару
− Қосымшалар
2010 жылғы 21-25 маусым аралығында Манилада Филиппин
Президентінің өтініші және Филиппин Үкіметінің шақыруы бойынша
халықаралық теңіз ұйымының (ИМО) қамқорлығымен 2010 жылғы
халықаралық конвенция тараптарының Теңізшілерді даярлау және
дипломдау және вахта жұмысын атқару туралы дипломатиялық
конференциясы өтті (ПДНВ-78). Конференцияның міндеті теңізшілерді
даярлау және дипломдау және вахтаны атқару жөніндегі КДТ-78 және
кодекске түзетулер қабылдау болды. Конференция конференция Президенті
Нил Феррер мырзаның басшылығымен өтті.
Төменде 2010 жылы ПДНВ өзгерістерінің бір бөлігі келтірілген:
− "Жүзудің мақұлданған тәжірибесі"анықтамасына түсініктеме
берілді. Конвенцияда талап етілетін жүзу өтілін мақұлдау кезінде Тараптар
кемедегі тиісті практика немесе жұмыс теңіз кемелеріндегі жұмыспен
бастапқы танысудан басқа, мұндай практиканың немесе жұмыстың мақсаты
теңізшіге теңізші талап ететін кемедегі лауазыммен көзделген және дипломда
немесе кәсіби жарамдылығы туралы куәлікте көрсетілетін тапсырмаларды,
міндеттер мен жұмыстарды тиісті қадағалаумен нұсқау алуға және
практикалық орындау тәжірибесін алуға мүмкіндік беру тиіс екенін ескере
отырып, теңізші игеретін біліктілікпен байланысты болуын қамтамасыз етуі
тиіс.
− Танкерлердің барлық түрлерінде жұмыс істейтін персоналды даярлау
мен дипломдауға қатысты талаптар қазіргі заманғы деңгейге келтірілді және
танкер кемелерінің қызметкерлерін дипломдауға жаңа талаптар енгізілді.
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− Танкерлік кемелердің персоналы үшін танысу даярлығы мен
мамандандырылған даярлықтың орнына жаңа түзетулер көзделген:
- танкерлерде ерекше міндеттерді орындау тапсырылуы мүмкін барлық
адамдар үшін базалық дайындық;
- капитандарға, капитандардың аға көмекшілеріне, аға механиктерге,
екінші механиктерге және жүк операциялары мен жүгі үшін тікелей жауапты
өзге тұлғаларға арналған кеңейтілген бағдарлама бойынша даярлау.
- Бұл ретте танкерлерде жүк операциялары бойынша кеңейтілген
дайындық бойынша сертификат алуға үміткердің тиісті танкер типінде
кемінде үш ай жұмыс өтілі (немесе осы танкерде штаттан тыс лауазымда
жұмыс істеген және жүктің тиісті түрін тиеу бойынша кемінде үш операцияға
және түсіру бойынша үш операцияға қатысқан жағдайда танкердің тиісті
типінде жүзу өтілі 1 ай болуы тиіс, бұл мақұлданған тіркеу кітабындағы
жазбалармен расталуы тиіс).
− Танкерлік кемелердің (мұнай тасығыштардың, химовоздардың және
газ тасығыштардың) персоналына берілетін кәсіптік даярлық туралы
куәліктерді тек әкімшілік қана беруі көзделді.
− Кемелерде есірткі мен алкогольді теріс пайдаланудың алдын алу
бойынша Әкімшілік үшін міндетті жаңа талаптар енгізілді. Осы мақсатта
әкімшіліктерге капитандар, офицерлер және басқа теңізшілер вахтаны
атқару, кеменің, адамдар мен қоршаған теңіз ортасын қорғау немесе
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындау кезінде қандағы
алкогольдің (УАК 0,05% - дан жоғары емес) немесе дем шығаратын ауадағы
алкогольдің (0,25 мг/л) ең жоғары шегін белгілеу ұйғарылады. Әкімшіліктер
осы талаптардың сақталуын бақылау жөнінде пәрменді шаралар көздеуге
тиіс.
Жүк маркасы туралы Конвенция (ағыл. International Convention on
Load Lines) - халықаралық теңіз ұйымының (ХТҰ) бастамасымен 1966 жылы
5 сәуірде Лондонда қол қойылған, қысқаша ЖМХК деп аталатын жүк
маркасы туралы халықаралық конвенция. 1988 жылы оған арнайы
хаттамамен өзгерістер енгізілді, кейінірек 2003 жылы ЖМХК теңізіндегі
қауіпсіздік комитетімен толықтырылды. Жүк маркасы туралы өзгертілген
Конвенция (КГМ-66/88) 2005 жылғы 1 қаңтарда күшіне енді.
Конвенция кеменің теңізге халықаралық рейске шығуына тыйым
салады, егер ол тиісті түрде куәландырылмаса, оған жүк маркасы қойылмаса
және жүк маркасы туралы халықаралық куәлік берілмесе немесе қажет
болған жағдайда жүк маркасы үшін алып қою туралы халықаралық куәлік
берілмесе.
Конвенцияға қосымшаларда жүк маркаларын айқындау қағидалары, су
үсті бортының тағайындалу шарттары мен шамасы, аймақтар, аудандар және
маусымдық кезеңдер бойынша конвенциялық талаптарды түрлендіру
белгіленеді, сондай-ақ жүк маркасы туралы халықаралық куәліктің
нысандары келтіріледі.
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1988 жылы жүк маркасы туралы конвенцияға 2000 жылы күшіне енген
хаттама қабылданды. Осы Хаттамамен халықаралық куәліктерді
куәландыруға және беруге қатысты 1966 жылғы Конвенцияның талаптары
МАРПОЛ
73/78
(6-қосымша)
және
СОЛАС-74
(5-қосымша)
конвенцияларының талаптарына сәйкес келтірілді.
Барлық коммерциялық кемелерде бортта жүк маркасы деген белгі
болуы керек (сонымен қатар ағылшын атауымен де белгілі. Load line, Plimsoll
line).

1.1-сурет жүк маркасын белгілеу
Бұл белгі міндетті болғанға дейін көптеген кемелер жоғалды. Негізгі
себеп — судың тығыздығындағы айырмашылықпен шиеленіскен
тасымалдаудан қосымша пайда алуға деген ұмтылысқа байланысты шамадан
тыс жүктеме-оның температурасы мен тұздылығына байланысты кеме шөгуі
айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Жүк маркасы-бұл кеменің миделіне арнайы қойылған белгі, ол
бойынша жүкті тиеуге, жеткізуге және түсіруге жауапты тұлға кеменің
қауіпсіз тиелуі мүмкін деңгейін, яғни жүк ватерсызығын анықтайды. Кеме
жүктелген кезде ол суға тереңірек түседі және белгі су бетіне жақын түседі.
Британдық саясаткер Сэмюэл Плимсол Кемелерді әмбебап таңбалау
жүйесін ұсынды, бұл жыл мезгілі мен аймаққа байланысты кеменің
максималды жүктемесін анықтауға мүмкіндік берді.
Жүк маркасындағы әріптер мынаны білдіреді:
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Таңба
TF
F
T
S
W
WNA

Декодтау
Tropical Fresh Water
Fresh Water
Tropical Seawater
Summer Seawater
Winter Seawater
Winter North Atlantic

Белгісі
Тропикте Тұщы су
Тұщы су
Тропикте теңіз суы
Жазғы теңіз суы
Қысқы теңіз суы
Қысқы Солтүстік Атлант

Қыста жиі дауыл мен жоғары толқын кемені шайқауы немесе палубаны
толтыруы мүмкін, сондықтан қосымша жүзу қажет. Солтүстік Атлант әсіресе дауылға қауіпті аймақ, сонымен қатар мұздану қаупі бар - жүзу қоры
одан да көп болуы керек. Тропикалық сулар, керісінше, тыныш, онда сіз
кемені қауіпсіз жүктей аласыз. Қалған екі бренд - F және TF - тұщы судың
тығыздығына есептелген S және T сәйкес келеді.
1972 жылы теңізде кемелердің соқтығысуының қолданыстағы
халықаралық ережелері (МППСС-72) 1972 жылы Лондонда Халықаралық
конференцияда қабылданған теңізде кемелердің соқтығысуының алдын
алудың халықаралық ережелері туралы Конвенцияға қосымша болып
табылады. Бастапқыда ережелер ағылшын және француз тілдерінде жасалды,
екі данасы да бірдей болды. Сонымен бірге ережелердің орыс және испан
тілдеріне ресми аудармалары дайындалды. Гтно говоря, этот документ
является аналогом правил дорожного движения на море.
МППСС конвенциясы 1977 жылғы 15 шілдеде күшіне енді. МППСС-72
1983, 1989, 1991, 1995 және 2003 жылдары өзгерістер енгізді.
МППСС (International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
COLREGS) - бұл теңізде кемелердің соқтығысуын болдырмауға бағытталған
нормативтік бекітілген, сондай-ақ ұсынымдық ережелер жиынтығынан
тұратын мемлекетаралық комиссия қабылдайтын құжат. Бұдан басқа, ол
кемелердің оттарына, белгілер мен сигналдарға қойылатын талаптарды
қамтиды.
1974 жылға дейін қабылданған ПСС ережелері тек ұсынымдық сипатта
болды, ал MPSS-72 Халықаралық келісім негізінде міндетті болып табылады.
2-Ережеге сәйкес, МППСС-да ештеңе кемені де, оның иесін де, капитанды
да, экипажды да МППСС-72 орындамаудан туындауы мүмкін салдары үшін
жауапкершіліктен босата алмайды.
МППСС теңіз кемелері жүзе алатын ашық теңіздегі және оған
қосылған сулардағы барлық кемелерге қолданылады. Алайда, жағалаудағы
мемлекеттің тиісті билігі ішкі суларда жүзудің ерекше ережелерін белгілеуге
құқылы (мысалы, Қазақстан Республикасындағы әскери-теңіз күштерінің
Әскери-теңіз күштері сияқты), бірақ халықаралық конвенцияда олар
мүмкіндігінше МППСС-ға жақын болуы керек делінген. Осылайша, МППСС
туралы білім кеме жүргізуші үшін қажет.
МППСС-72 бес бөліктен және төрт қосымшадан тұрады:
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− А-бөлігі - Жалпы ережелер (1-3-ережелер) МППСС-ның қолданылу
саласын айқындайды және негізгі айқындамаларды енгізеді;
− В-бөлігі - жүзу және маневр жасау ережелері (3 бөлімге бөлінген 419 ережелер) көрінудің әртүрлі жағдайларында жүзу және маневр жасау
тәртібін, оның ішінде алшақтықтың, басып озудың, жақындаудың, курстың
қиылысуының, тар жерлерде жүзудің және т. б. типтік маневрлерін
орындауды реттейді.;
− С-бөлігі- оттар мен белгілер (20-31-қағидалар) кемеде оттар мен
белгілерді орналастыру тәртібін және оларды пайдалану қағидаларын
айқындайды;
− D-бөлігі- дыбыстық және жарық сигналдары (32-37-қағидалар)
Кемелерді дыбыстық және жарық сигналдарымен жарақтандыруды және
оларды жағдайға байланысты беру тәртібін регламенттейді;
− E-бөлігі (38-ереже) 1977 жылға дейін салынған кемелерге қатысты.;
− I қосымша - оттар мен белгілердің орналасуы және техникалық
сипаттамалары;
− II қосымша - бір-біріне жақын балық аулаумен айналысатын балық
аулайтын кемелерге арналған қосымша сигналдар
− III қосымша - дыбыс сигнал құрылғыларының техникалық
сипаттамалары;
− IV қосымша - апат сигналдары.
Кемелерді өлшеу жөніндегі халықаралық конвенция (TONNAGE69) 23.06.1969 жылы қабылданды, 18.07.1982 жылы күшіне енді. Ол жаңа
соттарға (18.07.1982 Ж. немесе одан кейін салынған) немесе қолданыстағы
соттарға қолданылады.
Конвенция кемелердің жалпы сыйымдылығын (gross register tonnage)
және таза сыйымдылығын (net tonnage) анықтау мен есептеу тәртібін береді.
GRT (gross register tonnage) сақтандыру шарттарын, навигациялық жабдыққа
қойылатын талаптарды және экипаж санын айқындау, халықаралық
арналардың өтуі үшін алымдарды төлеу үшін (кемелерде осындай
арналардың өтуі үшін куәлік болған кезде) кемеге көрсетілетін қызметтер
үшін алымдарды, салықтарды және төлемдерді есептеу үшін пайдаланылады.
2006 жылғы теңіз кеме қатынасындағы еңбек туралы халықаралық
конвенция
РШС-89 теңіз флоты кемелерінде штурмандық қызметті
ұйымдастыру бойынша ұсынымдар
Бұл нұсқаулықта келесі мазмұн бар:
1.МОСТИКТЕ
ВАХТАНЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
ЖАЛПЫ
ҚАҒИДАТТАРЫ
- Штурман бөлігін рейске дайындау
- Кеме коллекциясын жинақтау, іріктеу және түзету
- Жүзу ауданын зерттеу
- Алдын ала төсеу
2. РЕЙСТЕГІ ШТУРМАНДЫҚ ЖҰМЫС
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- Төсемді жүргізу
- Кеме жолын есептеу
- Кеме орнын анықтау
- Навигацияның техникалық құралдары мен тәсілдеріне тән шектеулер
- Кеме орнының дәлдігін бағалау
3. КАПИТАННЫҢ ВАХТАЛЫҚ КӨМЕКШІСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
4. ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗУ
- Портқа жақындаған және одан шыққан кезде жүзу
- КЖЖ жүйесінің әрекет ету аймағында жүзу
- Көру мүмкіндігі шектеулі жүзу
- Кемелер қозғалысын бөлу жүйесінде жүзу
- Дауыл жағдайында жүзу
- Мұзда жүзу
5. КЕМЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӘРТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА КЕМЕ
ЖҮРГІЗУШІЛЕРДІҢ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
- Вахтаға кіріскен кезде және портта тұрған кезде оны атқару
процесінде капитанның вахталық көмекшісінің іс-қимылы
- Кемені теңізге шығуға дайындау кезіндегі кеме жүргізушілердің ісәрекеттері
- Кеменің портқа жақындауы алдындағы кеме жүргізушілердің ісәрекеттері
- Лоцманды қабылдау алдында капитанның вахталық көмекшісінің ісәрекеті.
- Лоцманды қарсы алу кезіндегі және лоцмандық алып өту процесіндегі
кеме жүргізушілердің іс-әрекеттері
- Кемені зәкірге қою кезіндегі капитанның вахталық көмекшісінің
әрекеті.
- Кеменің зәкірде тұрған кезіндегі капитанның вахталық көмекшісінің
әрекеті
- Кеме тарлыққа, кемелер қозғалысын, жағалау суларын бөлу жүйесіне
жақындаған кезде капитанның вахталық көмекшісінің іс-қимылы
- Капитанның вахталық көмекшісінің көрінуі нашарлаған кездегі ісәрекеттері
1.2 Жүктер және олардың көліктік сипаттамалары
1.2.1 Жүк және оның қасиеттері. Жүктерді жіктеу
Жүк-бұл өндіріс өнімі немесе көлікпен тасымалдауға қабылданған
тауар.Тасымалдау үшін тасымалданатын жүктің тұтынушылық қасиеттері
маңызды емес, бірақ тасымалдау сапасына, яғни тасымалдау процесінде
жүктің сақталуына әсер етуі мүмкін оның қасиеттері мен сипаттамалары өте
маңызды.
Жүктің тасымалдау шарттарын анықтайтын қасиеттері жүктің көліктік
сипаттамасы болып табылады.
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Жүк сақтау режимімен, буып-түю, қайта тиеу және тасымалдау
тәсілдерімен, физикалық-химиялық қасиеттерімен, көлемімен, массасымен,
қайта тиеу жұмыстарының нысанымен және құралдарымен сипатталады.
Әртүрлі жүктер үшін арнайы жүк құрылғылары-крандар, жүк жебелері,
қайта тиегіштер, транспортерлер, грейферлер, сорғылар, сондай-ақ
мамандандырылған орман тасығыш кемелер, танкерлер, балкерлер,
ролкерлер, контейнер тасығыштар, лихтеровоздар, Рефрижераторлық және
басқа кемелер жасалды.
Оларды әртүрлі белгілер бойынша жіктеудің көптеген жолдары
бар:
- шығу тегі;
- физикалық-химиялық қасиеттері;
- сақтау және тасымалдау шарттары;
- ұсыну нысаны;
- басқа, ең көп таралған белгілер.
Порттардағы жүк жұмыстарының нормаларын анықтау үшін
жүктер сыныптарға бөлінеді:
- ыдыс-орауыш және дана (қаптарда, куляхтарда және қағаз
пакеттерде; бумалар мен теңдерде; домалақ-бөшкелік; жәшіктерде және
қаптамасыз; орамасыз ет және ет өнімдері);
- ауыр салмақты;
- металдар және металл бұйымдары;
- орман;
- үйме.
Көлік және жүк тиеу процестерін дұрыс ұйымдастыру үшін жүктердің
көптеген номенклатурасын қамтитын және жүк жұмыстары мен теңіз
тасымалының қазіргі заманғы технологиясының талаптарын ескеретін
жүктердің көліктік сыныптамасы ыңғайлы болып көрінеді.
Теңіз көлігімен тасымалданатын барлық жүктерді тасымалдауға
ұсыну нысаны мен олардың физика-химиялық қасиеттеріне
байланысты жалпы, жаппай және режимдік деп жіктеуге болады.
Жалпы-жеке буып-түйілген және буып-түйілмеген орындардан
тұратын, өз кезегінде бөлінетін дара жүктер:
- тасымалдауға ұсыну нысаны бойынша (ыдыста, ыдыссыз);
- көлемі бойынша (қарапайым, ұзын өлшемді, габаритті емес);
- салмағы бойынша (жеңіл салмақты, ауыр салмақты);
- таңбалау тәсілі бойынша (таңбаланған, таңбаланбаған) және
басқалары.
Жаппай-әдетте мамандандырылған кемелерде (танкерлер, балкерлер,
ағаш тасымалдаушылар) көп мөлшерде тасымалданатын жаппай, жаппай
және орман жүктері.
Режимдік-арнайы ережелер сақталған жағдайда сақталатын және
тасымалданатын жүктер. Мұндай жүктерге қауіпті және тез бұзылатын
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жүктер, сондай-ақ тірі жүктер мен жануарлардан алынатын шикі өнімдер
жатады.
Тасымалдау әдістері бойынша жіктеуден басқа, теңіз арқылы
тасымалданатын жүктерді жіктеудің басқа әдістері бар.
Физикалық-химиялық қасиеттері бойынша жүктерді бөлуге
болады:
- тұрақты сақталатын немесе тез бұзылатын;
- гигроскопиялық немесе ылғалды қабылдамайтын,
- жанғыш немесе өрт қауіпті емес;
- ерекше иістер шығаратын немесе бөгде иістерді қабылдайтын;
- шаңды немесе сіңіретін шаң.
Жүктердің физика-химиялық қасиеттерінің алуан түрлілігі бір үйжайда бір-біріне әсер етуі мүмкін жүктерді бірге тасымалдауға
болмайтындығына, бұл жүктің бүлінуіне немесе тауарлық сапасының
жоғалуына әкеледі.
Бірлескен тасымалдау мүмкіндігін айқындау үшін жүктердің
үйлесімділігі бойынша сыныптама енгізілді, ол жүктердің үйлесімділік
дәрежесін сипаттайтын жеті балдық индекстеу бойынша тізімдерде жүктер
орналасқан үйлесімділік кестелері түрінде ұсынылды.
Тасымалдау режимі мен сақтау шарттары бойынша жүктер режимдік
немесе режимдік емес, яғни тасымалдаудың арнайы шарттарын талап ететін
немесе теңіз тасымалдары кезінде туындайтын агрессиялық факторлардың
әсеріне жауап бермейтін, сондай-ақ сақтаудың ашық немесе жабық
тәсіліндегі жүктер болуы мүмкін.
Теңіз флотының Орталық ғылыми-зерттеу институтында (ОҒЗИ) (қ.
Санкт-Петербург) тасымалдау қауіпсіздігі мен тасымалданатын жүктің
сақталуын ескеретін жүктердің жіктелуі жасалды.
Барлық жүктер төрт түрге бөлінеді:
1-түрі Ығысуы мүмкін қауіпті жүктер
1-класс Дәнді емес үйінді жүктер
Топтар: 1.1 сұйылту мүмкіндігімен қауіпті жүктер;
1.2 құрғақ күйінде орын ауыстыру мүмкіндігімен қауіпті сусымалы
жүктер;
1.3 жылжитын және сұйылтылатын жүктер;
1.4 әлсіз ығысатын жүктер;
1.5 қауіпті үйіліп тиелетін жүктер.
2-класс Астық жүктері.
3-класс Негізгі жүктер.
Топтар: 3.1 Металл өнімдері;
3.2 Жылжымалы техника;
3.3 Құрылыс темірбетон бұйымдары мен конструкциялары;
3.4 Контейнерлер;
3.5 Пакеттелген және қапталған жүктер;
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3.6 Жәшіктегі және картон қораптардағы жүктер;
3.7 Цилиндрлік және конустық жүктер;
3.8 Ауыр салмақты және ірі габаритті жүктер;
3.9 Басқа жүктер.
4-сынып Орман жүктері.
Топтар: 4.1 Дөңгелек ағаш төгілген;
4.2 Пакеттердегі дөңгелек ағаш;
4.3 Кесілген ағаш;
4.4 Пакеттердегі ағаш материалдары;
4.5 Жаңқа
2-түрі Режимдік жүктер
1-сынып Тез бұзылатын жүктер
Топтар: 1.1 Мұздатып қатырылған жүктер;
1.2 Жануарлардан алынатын салқындатылған жүктер;
1.3 Салқындатылған жүктер (жеміс-көкөніс).
2-сынып Ылғалдық және желдеткіш режимдерін реттеуді талап
ететін тез бұзылмайтын жүктер.
3-түрі. Қауіпті жүктер
1-класс Жарылғыш заттар (ЖЗ);
2-класс Сығылған, сұйытылған және қысыммен ерітілген газдар (СГ);
3-класс Тез тұтанатын сұйықтықтар (ТТС);
4-класс Тұтанғыш қатты заттар (ТҚЗ);
5-класс Тотықтырғыш заттар және органикалық тотықтар (ТЗ және
ОТ);
6-класс Улы заттар (УЗ);
7-класс Радиоактивті және инфекциялық заттар (РЗ және ИЗ);
8-класс Күйдіргіш және коррозиялық заттар (КЗ);
9-класс Өзге де қауіпті жүктер.
4-түрі. Құймалы жүктер
1-класс Мұнай өнімдері;
2-класс Тамақ жүктері (өсімдік майлары, шарап, меласса және т. б.);
3-класс Химиялық жүктер;
4-класс Сұйытылған газдар.
1.2.2 Жүктердің қасиеттерін зерттеу әдістері
Органолептикалық әдіс аспаптарды пайдаланбай, сезім органдарының
(көру, жанасу, иіс сезу, есту) көмегімен жүктердің сапасын анықтауға
негізделген.
Заттай әдіс пайдалану жұмысы үшін қажетті деректерді анықтауға және
заттай жағдайларда жүктің көлемдік-массалық және температуралық
сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік беретін аспаптардың көмегімен
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негізделген. Бұл әдістің негізгі өлшеу құралдары-рулеткалар, таразылар,
бұрыш өлшегіштер, термометрлер.
Зертханалық әдіс аспаптар, аппараттар мен реактивтер көмегімен
іріктелген жүк сынамаларының сапасы мен қасиеттерін зерттеуге
негізделген. Сынама МЕМСТ белгілеген немесе жүктің барлық партиясының
сол бөлігіне сәйкес немесе белгілі бір массалық немесе көлемдік мөлшерде
алынады. Әдетте, сынаманың үш үлгісі алынады, олардың біріншісі
зертханаға, екіншісі - жүкті Жеткізушіге жіберіледі, ал үшіншісі қайта
зерттеу жағдайында кемеде қалады.
Іріктелген сынаманы жүктің үлгісі өзінің қасиеттерін сақтайтын
ыдысқа буып-түйеді, Жүктің атауы, өнім беруші, партияның нөмірі мен
мөлшері, жүктің сорты, сынама алынған МЕМСТ және Сынаманы алу күні
көрсетілген жапсырмамен жабдықталады.
Бірнеше әдістер бар:
1 Физикалық - жүктің физикалық қасиеттерін анықтау үшін:
тығыздық, ылғалдылық, қайнау температурасы, тұтану, жарқыл, қатаю және
т. б.;
2 Механикалық- жүктің механикалық қасиеттерін анықтау үшін:
беріктік, серпімділік, жыртылуға төзімділік және т. б.;
3 Оптикалық- жүктің құрылымын, оның ішкі құрылымын анықтау
үшін;
4 Рентгеноскопиялық- ішкі ақауларды анықтау үшін;
5 Химиялық- жүктің химиялық құрамын, осы жүкке сыртқы
әсерлердің әсерін және оның бірге тасымалданатын басқа жүктерге әсерін
анықтау үшін;
6 Биологиялық- жүкте оның сапасына зиянды әсер ететін тірі
организмдердің болуын анықтау.
Жүкті зерттеу қажеттілігі көбінесе сусымалы, үйінді, тез бұзылатын
және тағамдық Жүктерді қабылдау немесе тапсыру кезінде, сондай-ақ
тасымалданатын жүктердің сапасының төмендеуінен немесе өзгеруінен
туындаған жүк иесі мен тасымалдаушы арасында даулы жағдайлар
туындаған кезде туындайды.
Жүкті қабылдаумен байланысты кеме экипажы мүшелерінің міндеті
жүктің сипаттамалары мен сапасының әрбір қабылданатын жүк партиясына
құжаттарға, сертификаттарға және стандарттарға сәйкестігін тұрақты
бақылау болып табылады.
1.3 Жүктердің қаптамасы және буып-түю
Көліктік қаптаманың мақсаты-жүкті тасымалдауға ыңғайлы ету,
оны бүлінуден және жоғалудан қорғау.
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Жүктерді тасымалдауға ұсынатын ыдыс беріктігі мен қаттылығы
бойынша қатты (жәшіктер, канистрлер, бөшкелер, бидондар, барабандар,
шөлмектер) және жұмсақ (қаптар, пакеттер) болып бөлінеді (1.3.1-сурет).

1.3.1-сурет. Ыдыстың түрлері:
қатты: 1-қаңқалы-қалқанды жәшік; 2-ағаш бөшке; 3-барабанды ағаш;
жұмсақ: 4-гофрленген картоннан жасалған жәшік
Материал бойынша: металл, ағаш, шыны, синтетикалық, тоқыма, қағазкартон және т. б.
Пішіні бойынша: жәшіктер, бөшкелер, қаптар, бумалар, торлар,
себеттер, қатты және иілгіш қабықшалардан жасалған контейнерлер.
Сыртқы (сыртқы) ыдыс тауар айналымына қатысуға арналған
(жәшіктер, бөшкелер, қаптар және т.б.). Сыртқы контейнер, әдетте, бірнеше
рет қолданылады және көп айналымды деп аталады.
Ішкі контейнер көбінесе бір реттік контейнер болып табылады.
Өлшеуіш ыдыс-біртекті емес заттардағы (шөлмектерге, канистрлерге,
флягтарға арналған торлы жәшіктер) мөлшердің өлшемі болып табылатын
қаптама.
Ыдысқа қойылатын талаптар туралы мәселеде жүк жөнелтуші мен
тасымалдаушының мүдделері соқтығысады. Жүк жөнелтуші сыртқы ыдысқа
жұмсалатын үлкен қосымша шығындар есебінен тасымалданатын тауардың
құнын ұлғайтуға мүдделі емес.
Жүк тасымалдаушы жүкті жүктің сақталуын, кеменің қауіпсіздігін
және қайта тиеу жұмыстарында қолайлылықты қамтамасыз етпейтін
ыдыста қабылдай алмайды.
Сайып келгенде, бұл мәселе жүктерді буып-түюдің барлық түрлеріне
стандарттар түрінде мемлекеттік актілермен шешіледі.
Кеме жүргізуші-жүктерді теңіз арқылы тасымалдауға жауапты адам
үшін контейнерлердің ең көп қолданылатын түрлерін және жүктерді буыптүюге қойылатын талаптарды білу өте маңызды, өйткені жалпы жүктерді
тасымалдау тәжірибесінде теңіз көлігі ең алдымен жүктің құрамымен емес,
оны ораумен айналысады.
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Қосымша контейнер өнімді қоршаған ортаның климаттық және
агрессивті әсерінен қорғауға, амортизация жасауға, өнім партияларын
нығайтуға және жинақтауға арналған. Қосымша ыдысқа салынған жүктерді
әдеттегі теңіз көлігі құралдарымен тасымалдауға болмайды. Оларды
контейнерлерге салу немесе арнайы көлікпен тасымалдау керек.
Қосымша контейнерлер картоннан, металдан, матадан, қағаздан,
фольгадан немесе полимерлі материалдардан жасалған.
Буып-түю материалдары жүктерді орау үшін қолданылады. Олар үшін
орауыш қағаздың әртүрлі түрлері қолданылады: парафинделген, су
өткізбейтін, екі қабатты, биостойкую, битум, гудрон, орауыш және
полиэтилен жабыны бар.
Амортизациялық материалдар өнімге зиянды әсер ететін соққы және
діріл жүктемелерін сіңіруге, сондай-ақ қаптаманы нығайтуға арналған.
Мыналар қолданылады: гофрленген картоннан, қағаздан, киізден, мақтадан,
орамалы матадан, көбіктен, латекстен жасалған жөке бұйымдарынан,
полихлорвинил пластикатынан, ағаш Қырынудан, техникалық табақтан
жасалған резеңкеден, полисилоксан каучук негізіндегі резеңкеден, ыстыққа
төзімді губкадан және т. б.
1.3.1 Тауарларды, ыдыстарды және жүктердің қаптамасын
стандарттау
Теңіз арқылы тасымалданатын жүктердің әртүрлілігі, олардың
мөлшерінің, массасының, буып-түю әдістерінің және басқа көлік
сипаттамаларының айырмашылығы жүк тиеу құралдарын таңдау мен
дайындауда және жүк ұстайтын құрылғыларды біріктіруде үлкен
қиындықтарға әкеледі, сондай-ақ жүк жабдықтарын тиімді пайдалануды
қиындатады және кеменің жүк көтергіштігі мен жүк сыйымдылығын дұрыс
пайдаланбауға әкеледі.
Жүктер
мен
ыдыстарды
стандарттау
жүк
жұмыстарын
механикаландыруға және автоматтандыруға, сондай-ақ кеменің жүк үйжайларын ұтымды пайдалануға ықпал етеді. Ол жеке жүк орындарының
бірдей массасы мен стандартты өлшемдері бар қайта өңделетін жүктердің
санын есепке алуды жеңілдетеді және жеңілдетеді. Мұндай жүктерді
пакеттерге салу және трюмге орналастыру оңай, осылайша кеме шайқалған
кезде олардың сақталуын қамтамасыз етеді.
Тауарлардың сапасы мен оларды буып-түю шарттары ҚР Индустрия
және инфрақұрылымдық даму министрлігінде стандарттар жөніндегі
мемлекеттік комитет бекітетін мемлекеттік стандарттармен регламенттеледі.
ҚР МЕМСТ стандарттарының бірыңғай нысаны болып табылады және
барлық салаларда қолдануға міндетті.
МЕМСТ - тардан басқа, Останың салалық стандарттары, РСТ-ның
Республикалық стандарттары және КС кәсіпорындарының стандарттары
белгіленеді.
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Өндіріс игеретін өнімдердің жекелеген түрлеріне және шектеулі
мөлшерде шығарылатын өнімдерге МЕМСТ-пен қатар техникалық шарттар,
сондай-ақ ведомстволық нормалар жасалады. ТУ мүдделі ұйымдармен бірге
осы өнімді шығаратын кәсіпорынды әзірлейді. Министрліктерде немесе
комитеттерде ТУ бекітеді.
Ресей стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ИСО) мүшесі
болып табылады, бірнеше ондаған техникалық комитеттердің жұмысына
қатысады және ағаш материалдарын, марганец кендерін, өңдеу беттерінің
сапасын және т. б. стандарттау жөніндегі ИСО техникалық комитеттерін
басқарады.
1.3.2 Жүктерді таңбалау
Жүктерді таңбалау дегеніміз - жүк орындарына жазулар мен
шартты белгілерді салу. Ол әрбір жүк бірлігінің баратын жерін, тиеу-түсіру
жұмыстары мен тасымалдау кезінде онымен жұмыс істеу тәсілін көрсетеді.
Таңбалау кезінде қабылданған жазулар немесе шартты белгілер
трафарет арқылы бояумен жазылады. Таңбалау контрасты, берік жасалуы
және жүкті бүлдірмеуі тиіс.
Егер жүк орнын таңбалау мүмкін болмаса, онда оған тиісті белгілер
Қолданылатын тег бекітіледі. Жапсырмалардың немесе биркалардың өлшемі
150 см 2 болуы тиіс.
Жүкті таңбалауға кіретін барлық белгілер жүктің құжаттарына
(коносаментке, жүкқұжатқа) дәл сәйкес келуі тиіс.
Таңбалау түрлері:
Тауар таңбасын дайындаушы тікелей бұйымға (аяқ киім, Киім және
т.б.), бұйымға (станоктарға, аспаптарға және т. б.) немесе тұтыну таңбасынаішкі ыдысқа салады.
Тауарлық таңбалау тұтынушыны қызықтыратын мәліметтерді қамтиды:
тауардың атауы, оның мөлшері, массасы, сорты, артикулы, стандарт нөмірі,
техникалық бақылау бөлімінің белгісі, дайындалған күні, кәсіпорынның
толық атауы немесе фирманың атауы, дайындаушының мекенжайы,
тауардың бағасы және тауардың мазмұнына, оның сапасына және т. б.
қатысты басқа да мәліметтер.
Экспорттық жүктерді таңбалау. Экспорттық жүктерді таңбалаудың
ерекшелігі-барлық жазуларды жөнелтуші тек латын қарпімен жасайды, ал
жөнелтушінің (экспорттаушының) атауы қысқартылған немесе шартты түрде
беріледі (1.3.2-сурет).
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1.3.2-сурет. Экспорттық жүктерді таңбалау.
Таңбалау жазулары мен белгілердің ыдыста орналасуы
Жөнелтуші таңбалауды жүк жөнелтуші сыртқы (көліктік) ыдысқа
салады және оған жүк, жүк жөнелтуші, жүк алушы, жөнелту және межелі
пункттері туралы мәліметтерді енгізеді(1.3.3-сурет).

1.3.3-сурет. Көліктік таңбалаудың орналасу тәртібі:
1-манипуляциялық белгілер; 2-рұқсат етілген ескерту жазбалары; 3 партиядағы орындар саны, партияның реттік нөмірі; 4 - жүк алушының және
межелі пункттің атауы; 5 - қайта тиеу пунктінің атауы; 6 - көлік
ұйымдарының жазбалары;7 - жүк орнының габариттік өлшемдері; 8 - нетто
массасы; 9 - жөнелтушінің атауы мен мекенжайы; 10-жөнелту пунктінің
атауы; 11-жүк орнының көлемі; 12-брутто массасы; 13-өндіруші ел
Көліктік таңбалауды жөнелтуші таңбалауына қарамастан барлық жүк
орындарына салады. Онда жіберуші бөлшек түрінде көрсетіледі:
алымында-осы жөнелтілім жөнелтуші кітабында тіркелген реттік
нөмірі,
бөлгіште-осы жөнелту орындарының саны.
Арнайы немесе ескерту таңбалау жүкті сақтау, тасымалдау және қайта
тиеу кезінде оның жұмыс істеу ерекшеліктерін көрсетеді. Жіберуші оны
айқын көрінетін етіп қолданады. Бұл таңбалау шартты белгілер немесе қысқа
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жазулар түрінде жасалуы мүмкін. Қауіпті жүктердің халықаралық үлгідегі не
қауіпті жүктерді тасымалдаудың отандық қағидаларында (МОПОГ 7қосымша қағидаларында), сондай-ақ қолданыстағы МЕМСТ-қа сәйкес
белгіленген қауіптілік жапсырмалары болады.
Жүктің сыртқы жағына басылатын негізгі айырым белгілері мынадай:
алушының белгісі - алушының толық немесе қысқартылған атауы немесе
алушы қолданатын белгі; тапсырыс нөмірі - наряд; баратын жері - түсіру
портының, ал қажет болған жағдайда алушы елінің атауы. Егер шамадан тыс
жүктеме болса, онда Шамадан тыс жүктеме пункті атауының алдына
"Via"деген сөз қойылады.
Жүк бірлігінің массасы брутто мен нетто массасын айқындайтын
сандармен белгіленеді; сантиметрмен көрсетілген жүк бірлігінің өлшемдері
сыртқы сызықтық өлшемдерді - ұзындығын, енін, биіктігін, диаметрін; жүк
бірлігінің көлемін; жөнелтушінің толық немесе қысқартылған атауын
айқындайтын сандармен белгіленеді. Қажет болған жағдайда; жіберуші ел
көрсетіледі.
Ескерту белгілері: қауіптілік белгілері және манипуляциялық белгілер.
Қауіптілік белгілері жүк орындарында жарылғыш заттарды, газдарды,
тез тұтанатын, өздігінен тұтанатын, улы, күйдіргіш және сәуле шығаратын
заттарды тасымалдау кезінде белгіленеді.
Манипуляциялық белгілер жүк орындарын ілмектеу, төсеу және бекіту
тәсілдерін көрсетеді (1.3.4-сурет).

1.3.4-сурет. Манипуляциялық белгілер:
а-абайлаңыз, сынғыш зат; б - қызудан қорқады; в - ылғалдан қорқады;
г-сәулеленуден қорқады; д-аяздан қорқады; е-тез бұзылатын жүк; ж-тез
бұзылатын жүк; з-ілмектермен тікелей алуға болмайды; және-ілмектердің
орны; к-арбамен көтеру орны; л-үстіңгі жағы, қисаймаңыз; м-ауырлық
орталығы; н-тропикалық қаптама
Ауыр салмақты габаритті емес және симметриялы емес жүктерде,
жабдықтар мен машиналарда, сондай-ақ биіктігі 1 м аспайтын жәшіктердегі
жүктерде ауырлық орталығының белгісі (ц.т.) қойылады. Ол тік және
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көлденең сызықтардың қиылысуымен немесе тік сызықтың жоғарғы ұшына
қойылған "CQ" әріптік белгісі бар бір тік сызықпен көрсетіледі (1.3.5-сурет).
Әріптер мен сандардың мөлшері олар қолданылатын беттің көлеміне
сәйкес келуі керек. Бұл ретте негізгі белгілердің әріптері мен белгілері басқа
жазулардан екі есе көп болуы тиіс.
Негізгі белгілер ыдыс қабырғасының орталық бөлігінде, ал көмекші
белгілер төменгі бұрыштарда орналасуы тиіс.
Ескерту белгілері ц.т. жағдайын білдіретін белгілер мен белгіленген
орындарда жазылуы тиіс ілмектеу орындарын қоспағанда, сол жақ жоғарғы
бұрышына қойылады. Егер ескерту белгілеріне қауіптілік белгілері мен
манипуляциялық белгілер кіретін болса, онда басында қауіптілік белгілері
жүруі тиіс.
Таңбалау ережелері бұзылған жүктер тасымалдауға қабылданбайды,
өйткені бұл шетелдік порттарда жүкті тапсыру кезінде қосымша уақыт пен
қаражат жұмсауға әкелуі мүмкін.

1.3.5-сурет. Жәшіктің ц.т. рұқсат етілген ережелері:
С-ц.т. жәшік; Н-жәшіктің биіктігі; L-тірек бөлігінің ұзындығы; h <Н/2
ц. т. биіктігі; l1 иl2 жүк массасының әрекет ету бағыты мен тірек бөлігінің
терезелерінің арасындағы тұру (жәшіктің ұзындығы бойынша); b - жүктің
әрекет ету бағыты мен оның тірегінің сыртқы жиегі арасындағы ең аз
қашықтық (жәшіктің ені бойынша); Qr-жүктің массасы
Әр түрлі ыдыстарда таңбалау орны:
1 Жәшіктерде - екі жағында немесе жағында;
2 Бумада - екі жағында;
3 Қаптар мен орамаларда - қарама-қарсы екі кең жақта;
4 цилиндрлік жүктерде-екі негізде;
5 Зығыр және қарасора талшықтары бар бумаларда-матаның бір
жағында және әр бумаға байланған тегтерде.
Тоқыма ыдыста таңбалауды трафарет арқылы бояумен немесе жүк
орнының екі жағына тігілген Заттаңбаға салады; торлы жәшіктерде оларға
таңбасы салынған фанер немесе ағаш жапсырмалар бүйір немесе шеткі
қабырғаларға бекітіледі, ал себеттерге немесе торларға таңбаланған биркалар
сенімді бекітіледі.

62

Таңбалау кезінде қолданылатын бояу материалдары атмосфералық
әсерлерге төзімді болуы және жүктердің сапасына әсер етпеуі тиіс. Бояудың
түсі ыдыстың түсінен күрт өзгеше болуы тиіс.
Импорттық жүктерді таңбалау. Негізгі айырмашылығы-импорттық
жүктерде жүктің тағайындалған орны мен алушының атауы міндетті түрде
орыс тілінде көрсетіледі.
Контейнерлерді таңбалау. Халықаралық тасымалдарда таңбалаудың
негізгі құралдары: айырым сыртқы бояуы; айырым белгілері,
контейнерлердің осы үлгісі иесінің қысқартылған немесе толық атауы;
контейнердің нөмірі және оның салмағы, сыйымдылығы және шекті жүк
көтергіштігі туралы мәліметтер болды.
ИСО таңбалау жүйесін әзірледі, оның ішінде иесінің коды, сериялық
нөмірі және елдің коды, сондай-ақ контейнердің мөлшері мен түрі туралы
ақпарат (1.3.6 және 1.3.7-суреттер).

1.3.6-сурет ИСО талаптарына сәйкес контейнерлерді таңбалау
Бұл стандартты Халықаралық код (ISO/2716) "BIC-CODE"
қысқартылған атауын алды. Кодты енгізуді және оның дұрыс қолданылуын
бақылауды контейнерлік тасымалдардың халықаралық бюролары мен кодты
тіркеу жөніндегі ұлттық ұйымдар жүзеге асырады.

1.3.7-сурет Таңбалау кодының құрамдас бөліктерін орналастыру
схемасы: 1-иесінің коды; 2-елдің коды; 3-серия нөмірі; 4-көлемі контейнер
Түрі; 5-бақылау саны
1.4 Жүктердің бірізділік және көлемдік-массалық сипаттамалары
Ең көп қолданылатын таңбалау жазбалары (ағылшын тілінде) :
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Top. Do not turn over...................Жоғары. Қозғамау керек.
Handle with care...........................Абайлаңыз
Fragile............................................Нәзік
Use no hooks.................................Ілгектерді алуға болмайды
Keep dry........................................Ылғалдан қорқады
Protect from heat...........................Қыздырудан қорқады
Open here......................................Мұнда ашу
Not over stowed............................Сыртымен емес, қоюға
Sling here......................................Слинг орны
Centre of gravity...........................Ауырлық орталығы
Weight net.....................................Нетто
Weight gross..................................Брутто
Hermetically sealed.......................Герметикалық ыдыс
Кемедегі жүктің мөлшері көлемі, массасы немесе орын саны бойынша
анықталуы мүмкін. Жүктің жалпы санын өлшеу не бір әдіспен, не бір
мезгілде жүктің түріне және тасымалдау шарттарына байланысты екі немесе
үш әдіспен жүргізіледі.
Әрбір жеке жүк орны (дана) сызықтық өлшемдермен сипатталады: lұзындығы, b-ені, h-биіктігі, d-диаметрі.
Қораптардың, контейнерлердің, трейлерлердің, бөшкелердің сызықтық
өлшемдерін білу кеменің жүк бөлмелерінің сыйымдылығын толық пайдалану
мәселесін дұрыс шешуге мүмкіндік береді. Негізгі өлшем-метр (м). Кейбір
елдерде фут (30,48 см) қолданылады.
Жүктің көлемі әртүрлі бірліктермен өлшенеді. Негізгі-текше метр (м3).
Кейбір елдерде текше фут және өлшенген тонна қолданылады:1 рег.Т.=100
фут3; 1 per. т.= 2,83 м3; 1 өлшемдік тонна = 1,13 м3.
Ағаш тасымалдау кезінде жүк көлемі м3 өлшенуі мүмкін. (стэрах),
ленинград стандарттарында немесе қайықтарда. Бұл шаралардың әрқайсысы
орманның әртүрлі сорттары мен мөлшерін өлшеу үшін қолданылады.
Экспорттық тасымалдауда әр түрлі мөлшердегі тақталар (дилс, баттенс,
бордс, эндс) 165 фут3 немесе 4,67 м3 тең ленинградтық стандарттарында
өлшенеді.
Әр түрлі мөлшердегі бөренелер (телеграф тіректері, пропстер,
баланстар, дөңгелек ағаштар) 216 фут3 немесе 6,12 м3-ге тең аксаларда
өлшенеді (ағылшын текшесі).
Кесілген орман (шпалдар, шпалдар, штангалар) қайықтарда өлшенеді: 1
лод = 50 фут3 немесе 1,42 м3.
Сұйық жүктерді сыйымдылық шараларымен тасымалдау кезінде литр
(л) немесе килолитр (кл) қызмет етеді. Ұлыбританияда-галлон= 4 кварта
немесе 4,55 литр. Американдық (шарап) галлон= 3,79 литр және АҚШ-та
әртүрлі сұйықтықтар әртүрлі сыйымдылық шараларымен өлшенеді:
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1 баррель керосин = 42 галлон, 1 баррель сыра= 31 галлон.
Ұлыбритания мен АҚШ-тағы мұнай үшін арнайы қондырғы бар-баррель 42
галлонға тең (1 галлон = 4,55 л.).
Жүктің массасы килограммен немесе тоннамен анықталады-1
метрикалық тонна = 1000 кг. Шетелде 1 Ағылшын тоннасы (ұзын тон)
=1016 кг, ал американдық (қысқа тон) =907 кг қолданылады.
Орнықтылық пен дифферентті анықтау жүктің нақты массасын білуді
талап етеді. Бұл тапсырманың қиындығы жүк партияларының немесе
массасы әртүрлі жеке жүк орындарының көбеюімен артады.
Орынның трафарет массасы-жөнелту нүктесінде тікелей өлшеу арқылы
орнатылған жүктің бір бөлігінің массасы. Бұл масса жүкпен бірге жүретін
құжаттарда көрсетіледі, сондай-ақ бояумен немесе басқа тәсілмен жүкке
бекітілген ыдысқа немесе биркаға салынады.
Салмағы бойынша стандартты емес жүктерде, әр жүк орнының
массасында шамалы айырмашылық бар, жөнелтілген партияның массасын
жүк орындарының санын орташа коносаменттік массаға немесе бір орынның
орташа бақылау массасына көбейту арқылы анықтауға болады.
Орташа бақылау массасы осы партиядағы жүк орындарының кемінде
10% - ын өлшеумен және алынған массаны өлшенген жүк орындарының
санына бөлумен анықталады. Кеменің жүк көтергіштігімен байланысты
есептеулер үшін жүктің жалпы массасын, яғни коммерциялық
терминологияда жалпы масса деп аталатын орамасы бар тауарлардың
массасын білу керек.
Өнімнің таза массасы таза масса деп аталады.
Жүктің көлемдік-массалық сипаттамалары: тиеу көлемі мен
тығыздығы; бұдан басқа, жалпы үйінді және үйінді жүктер үшін арнайы
көлемдік-массалық сипаттамалар қолданылады.
Тиеу көлемі-кеменің трюміндегі жүктің 1 т алатын көлемі. Бұл шамаға
жүктің өзі ғана емес, сонымен қатар жеке орындар арасында пайда болатын
Бос орындар, сондай-ақ жүк пен кеме жиынтығы арасындағы Бос орындар да
кіреді.
Трюмде орналастырылған жүктің мөлшері тиеу көлемінің шамасына ғана
емес, сонымен қатар жүктің салыну тығыздығына да байланысты болады.
Жүктің тығыздығы-текше метрге килограммен көрсетіледі (кг/м3.)
немесе текше метрге тоннамен (т/м3.)
Көлемдік масса-жүктің көлеміне жатқызылған массасы. Тығыздық
сияқты, текше метрге тонна түрінде көрінеді. Іс жүзінде оны көбінесе dн
Жүктің массасы деп атайды, яғни.табиғи күйдегі жүк көлемінің бірлігінің
массасы. Бұл жүктің күйіне, яғни оның ылғалдылығына, тығыздығына,
сақтау және төсеу әдісіне байланысты.
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1.5 "Жүктердің арнайы белгілері" тақырыбындағы практикалық
жұмыс
Жұмыс мақсаты:
- барлық жүктердің оларға тән ерекше қасиеттері бар екенін білу, олар
бойынша қауіпсіз тасымалдау шарттарын айқындау үшін пайдаланылатын
белгілі бір көрсеткіштер немесе сипаттамалар белгіленеді;
Жұмыс міндеті:
-бірлесіп тасымалдау мүмкіндігімен жүктердің физикалық-химиялық
қасиеттері мен жай-күйін және кеменің жүк үй-жайларында орналастыру
тәртібін анықтау.
Шешім:
Физикалық-химиялық қасиеттері бойынша жүктерді екі топқа
бөледі:
1 Тез бұзылатын;
2 Тұрақты сақталады.
Басқа белгілер бойынша жүктер бөлінуі мүмкін:
- өрт қаупі бар;
- өздігінен тұтанатын және жарылғыш;
- улы және радиоактивті;
- ерекше иісі бар және иісі бар;
- массасы бойынша төмендейтіндер;
- гигроскопиялық;
- шаң және т. б.
Тұтқырлық (бөлшектердің ішкі үйкелісі) құйылатын жүктің маңызды
сипаттамасы болып табылады, өйткені жүкті айдау жылдамдығы және оның
резервуардағы қалдық мөлшері оған байланысты (жабысқақ).
Абсолютті (динамикалық) тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс η
коэффициенті - бұл сұйықтықтың екі қабатының салыстырмалы қозғалысына
қарсылық күші, әрқайсысы ауданы 1 м2, бір-бірінен 1 м қашықтықта
орналасқан және бір-біріне қатысты 1 м/с жылдамдықпен қозғалады.осы
қабат бағытында 1 Н күш қабаттарының біріне.
Динамикалық тұтқырлық бірлігі- паскаль-секунд (Па.с). СГС
жүйесінде динамикалық тұтқырлық бірлігі 10-1 Па.с тең пуаз (П) болып
табылады.
Кинематикалық
тұтқырлық
ν
динамикалық
тұтқырлық
коэффициентінің ρ сұйықтығының тығыздығына қатынасы деп аталады.
Кинематикалық тұтқырлық секундына шаршы метрмен (м2/с) немесе
стокспен (см2/с) көрсетіледі.
Іс жүзінде олар көбінесе шартты тұтқырлық бірліктерін (ТБ немесе °E)
пайдаланады, бұл белгілі бір температурада 20°С сыналатын сұйықтықтың
белгілі бір мөлшерінің (ҚР - да-200 мл) жарамдылық уақытының қатынасын
білдіреді.
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Тұтқырлығы жоғары сұйықтықтар оларды айдау кезінде үлкен
қарсылықты тудырады және тиеу немесе түсіру алдында жиі жылытуды
қажет етеді.
1.6.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1.
Жүк дегеніміз не?
2.
Көлік сипаттамалары дегеніміз не?
3.
Жіктеу белгілері?
4.
Порттардағы жүк жұмыстарының нормаларын анықтау үшін
жүктер қандай сыныптарға бөлінеді?
5.
Теңіз флотымен тасымалданатын жүктердің санаттары?
6.
Бас жүктер?
7.
Жаппай жүк?
8.
Ерекше режимдегі жүктер?
9.
Физикалық-химиялық қасиеттері бойынша жүктерді бөлу?
10. Жүктерді тасымалдау режимі мен сақтау шарттары бойынша бөлу
керек пе?
11. ЦНИИМФ құрастырған жүктердің жіктелуі?
12. Жүктердің қасиеттерін зерттеу әдістері?
13. Көлік қаптамасының мақсаты?
14. Контейнер және оның сипаттамалары?
15. Сыртқы ыдыс?
16. Ішкі контейнер?
17. Өлшеуіш ыдыс?
18. Қосымша ыдыс?
19. Қаптама материалдары?
20. Амортизациялық материалдар?
21. Тауарларды стандарттау?
22. Жүк контейнерлері?
23. Жүктерді орау?
24. Тауарлық таңбалау?
25. Жіберушінің таңбасы?
26. Көліктік таңбалау?
27. Арнайы таңбалау?
28.Негізгі айырмашылық, ескерту,
манипуляциялық белгілер, қауіп белгісі?
29. Әр түрлі ыдыстарға таңбалау орындары?
30.Ауырлық орталығын габаритсіз және симметриялық емес
орталықтарға салу жүк?
31. ИСО сәйкес контейнерлерді таңбалау?
32. Ағылшын тіліндегі ең көп қолданылатын жазулар?
33. Жүктің сызықтық сипаттамалары?
34. Жүктің массасын өлшеу бірліктері?
35. Жүктердің көлемдік-массалық сипаттамалары?
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36.Трафареттік, орташа бақылау, жүктің көлемдік массасы?
37. Жүкті тиеу көлемі мен төсеу тығыздығы?
38. Жоғары тұтқыр сұйықтықтар қашан үлкен қарсылықты тудырады?
2-ТАРАУ Кеменің көлік операцияларын орындауға жалпы дайындығын
тексеру
2.1. Жүктер мен жолаушыларды қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастыру
Кемені рейске дайындау. Жүк жоспарын жасау кезінде және тиеу
кезінде барлық жағдайларда оның жүк маркасымен кеме үшін
белгіленгеннен кіші су үсті бортымен жүзуге жол берілмеуі үшін рейстегі
жауын-шашынның өзгеру шамасы ескерілуге тиіс.
Капитан алдын ала жүк жоспарын қарайды және жүктеудің
белгіленген нұсқасы жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететініне көз жеткізіп,
оны бекітеді.
Капитан жолаушыларды немесе нақты жүктерді тасымалдау үшін
қажетті техникалық құжаттамамен қамтамасыз етілуі тиіс: жолаушыларға
кешенді қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық; осы жүкті тасымалдаудың
техникалық шарттары; әртүрлі бекіткіштер мен ілмектерді қолдану
жөніндегі нұсқаулықтар; адамдарды тасымалданатын жүкпен зақымдау
жағдайына арналған медициналық ұсынымдар және т. б.
Капитан жүк операциялары барысында жүктердің дұрыс салынуын
және бекітілуін, бункер балластының орналасуын бақылайды. Егер оларды
өндіру технологиясы бұзылса немесе жүк жоспарынан ауытқуға жол
берілсе, Капитан жүк операцияларын тоқтатуға тиіс.
Кемені рейске дайындау кезінде барлық кеме конструкциялары мен
техникалық құралдар оларды талап етілетін пайдалану режимдерінде
пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін Жай-күйге келтірілуі тиіс.
Кеменің Рейске шығуға дайындығын тексеру кезінде рульдік, зәкірлі
және дейдвудты құрылғыларға; құтқару, өртке қарсы қорғау, Байланыс,
дыбыс және жарық сигнализациясы құралдарына; машиналық телеграфқа;
құрғату, сыртқы тесіктерді жабу жүйесіне; қалқалардағы су өткізбейтін
есіктерге және оларды басқаруға; авариялық мүлікке, палубалық жүкті және
басқа заттарды жорық бойынша бекітуге ерекше назар аударылуы тиіс.
Кемені жүзуге дайындау кезінде капитан:
1) алдын ала экипажға кеменің шығуға дайындық уақытын белгілейді
және хабарлайды;
2) рейске қажетті түзетілген навигациялық карталардың, жүзуге
арналған нұсқаулықтардың және корректуралық құжаттардың болуын
тексереді;
3) кемені отынмен, сумен, тамақ өнімдерімен, материалдықтехникалық жабдықтаумен қамтамасыз етуді бақылайды.
Үйінді және қауіпті жүктерді тасымалдау. Үйінді, атап айтқанда дәнді
және қауіпті жүктерді кемелер мен борттағы адамдар үшін аса қауіптілігі
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салдарынан тиеу және тасымалдау арнайы сақтық шараларын талап етеді.
Мұндай шаралар Имо а.434 (XI) резолюциясымен қабылданған үйінді
жүктерді тасымалдаудың қауіпсіз практикасы кодексінде (құг) көрсетілген.
Астықты үйіп тасымалдау СОЛАС-74 халықаралық конвенциясының
және Имо MSC қарарымен қабылданған астықты үйіп қауіпсіз
тасымалдаудың халықаралық кодексінің ережелерімен реттеледі.23 (59),
кейінгі түзетулермен.
Астық тасымалдайтын жүк кемесі халықаралық Кодекстің астықты
үйіп қауіпсіз тасымалдау талаптарына жауап беруі және Кодексте талап
етілгендей рұқсат беру туралы құжаты немесе алып қою туралы құжаты
болуы тиіс.
Астықты кемеге тиеу кезінде тасымалдау процесінде астықтың
ығысуын болдырмау үшін барлық қажетті және ақылға қонымды сақтық
шаралары қабылдануы тиіс. Егер мұндай шаралар қолданылмаса, жүктің
дұрыс орналастырылмауынан кеме қауіпті болып саналады.
Қауіпті жүктерді тасымалдау ИМО а.716 (17) қарарымен қабылданған
СОЛАС-74 халықаралық конвенциясының және қауіпті жүктерді теңіз
арқылы тасымалдаудың халықаралық кодексінің(ХЖТТХК) ережелерімен
реттеледі.
ҚЖХЖХК сәйкес қаптамасын алдын ала таңбалаусыз қандай да бір
қауіпті жүктер тасымалдауға қабылданбауы тиіс. Қаптаманы таңбалау
ондағы жүктің қауіпті қасиеттерін нақты көрсететін айырым қауіптілік
белгілерін қамтуы тиіс.
Кеме иесі, капитан немесе кеме агенті жөнелтушінің деректемелерінсіз
және осы жүкті тиісінше орналастыру және қауіпсіз тасымалдау үшін қажет
болуы мүмкін сақтық шараларын қамтамасыз етуге мүмкіндік беру үшін
жүк жөнелтуші тиегенге дейін жеткілікті түрде алдын ала берген жүктің
қасиеттері туралы жеткілікті толық ақпаратсыз кез келген үйіп
тасымалданатын немесе өзге де қауіпті жүкті тасымалдауға қабылдамауға
тиіс.
Үйінді жүкті тиегенге дейін кеме капитаны кеменің орнықтылығы
туралы және тиеудің типтік жағдайларына сәйкес жүкті бөлу туралы толық
ақпаратқа ие болуы тиіс. Үйіліп тиелетін жүктер олардың ығысу қаупін
азайту үшін және бүкіл рейс бойы қажетті орнықтылықты қамтамасыз ету
үшін жүк үй-жайының шекарасына дейін біркелкі тиелуі және бөлінуі тиіс.
Буып-түйілген қауіпті жүктердің бортынан жоғалуына немесе өте
ықтимал жоғалуына байланысты оқиға орын алған кезде капитан немесе
кемеге жауапты басқа адам ИМО А.648 (16) резолюциясымен қабылданған
"кемелерден хабарламалар жүйесінің жалпы қағидаттарына және қауіпті
жүктермен, зиянды заттармен және/немесе теңіз поллютанттарымен болған
оқиғалар туралы хабарламалар жөніндегі басшылықты қоса алғанда, 1кемеден хабарламалар туралы талаптарға" сәйкес кідіріссіз және барынша
ықтимал толықтықпен белгіленген мекенжайларға осындай оқиғаның
ерекшеліктерін хабарлауға тиіс.
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Теңіз арқылы қауіпті жүктерді тасымалдауға қатысты барлық
құжаттарда СОЛАС-74 халықаралық конвенциясының жіктелуіне сәйкес
жүктің дұрыс техникалық атауы және жүктің дұрыс сипаттамасы көрсетілуі
тиіс.
Қауіпті жүктерді тасымалдайтын әрбір кемеде қауіпті жүктердің
арнайы тізімдемесі немесе манифест немесе борттағы барлық қауіпті
жүктердің сыныбы және олардың кемеде орналасқан орны көрсетілген
егжей-тегжейлі жүк жоспары болуы тиіс. Билік кеменің рейске кетуін
ресімдеу кезінде жүк жоспарының көшірмесін ұсынуы тиіс.
Кез келген кеменің капитаны немесе иесі, егер оларда кез келген
қауіпті жүктер болуы мүмкін деп күдіктенсе, қаптамаларды немесе теңдерді
бортқа қабылдаудан бас тартуға құқылы; оның сипатын анықтау үшін жүкті
тарқатуды талап етуге құқылы.
Капитан тасымалдау үшін оның кемесі бейімделмеген қауіпті жүктен
бас тартуға, сондай-ақ егер оларды тасымалдау нақты мән-жайларға
байланысты қауіпті болса, жекелеген жүктерді қабылдамауға тиіс.
Қауіпті жүк бүкіл рейс барысында кеме мен борттағы адамдар үшін
зақымданудың немесе зиянның және кеме бортынан жүктің жоғалуының
алдын алу үшін, іс жүзінде мүмкін болатындай етіп тиелуге, төселуге және
бекітілуге тиіс.
Әрбір қауіпті жүк өзінің қасиеттеріне сәйкес тиісті және қауіпсіз түрде
салынуы тиіс. Сыйыспайтын жүктер бір-бірінен бөлінуі тиіс.
Жарылғыш заттар (оқ-дәріні қоспағанда) ұшу кезінде мықтап
жабылған ерекше үй-жайларға салынуы және детонаторлардан бөлінуі тиіс.
Жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Капитан қажет деп санайтын
жолды таңдайды.
Рейсте капитан:
1) Жүріс және тұрақ вахтасының атқарылуын бақылайды;
2) экипаж мүшелерінің өз міндеттерін орындауға кірісер алдында
жеткілікті демалыс алуын қамтамасыз етеді;
3) капитанның вахталық көмекшісінің шақыруы бойынша тез арада
көпіршеге шығады;
4) кемелердің қарқынды қозғалысы, лоцмандық алып өту
аудандарында, мұз жағдайларында кемені жеке өзі басқарады, капитанның
аға көмекшісіне (дублерге, навигациялық капитанға) қажетті демалу үшін
көпір қалдырады);
5) гидрометеорологиялық және навигациялық ақпаратты, сондай-ақ
басқа кемелердің қозғалысы туралы ақпаратты алуды бақылайды, алынған
ақпаратты талдайды және пайдаланады;
6) лоцмандық алып өту міндетті емес аудандардан өту кезінде, егер
қажет деп тапса, лоцманды алуға құқылы;
7) лоцманның командалары дұрыс болмаған жағдайда оны кемені
басқарудан шеттетуге, лоцманды ауыстыруды талап етуге, ал ауыстырғанға
дейін кемені басқаруды дербес жүзеге асыруға құқылы;
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8) қажет деп санайтын көлемде тіркеп сүйреу және мұзжарғыш
қамтамасыз етуді пайдаланады;
9) радиолокациялық лоцмандық алып өтуді және КЖЖ жүйелерінің
ақпаратын пайдаланады;
10) лоцманды қабылдау және түсіру қауіпсіздігін, лоцманға демалу
үшін тамақ пен каютаны беруді бақылайды. Көпірді қалдырып, лоцманға ол
болмаған кезде кемені басқаруға жауапты адамды көрсетеді;
11) кеме мамандарының халықаралық конвенцияларда көзделген
жабдықтарға мерзімді тексерулердің орындалуын, сондай-ақ егер
Конвенцияда нақты тексеру бойынша жазба айтылған болса, мұндай
тексерулердің кеме, машина және радиотелеграф журналдарында тіркелуін
бақылайды.
Жұмысқа шыққан немесе вахтаға түсу үшін алкогольдік немесе
есірткілік мас күйінде келген экипаж мүшесі міндеттерді орындауға
жіберілмейді.
Қауіпсіз тұрақпен қамтамасыз ету.
Капитан жағаға шыға отырып, капитанның аға немесе вахталық
көмекшісіне қажетті жұмыстарды жүргізу және кеменің қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін шараларды қабылдау туралы өкім береді, сондай-ақ өзінің
жағадағы орнын хабарлайды.
Жағаға шыққан кезде кеме бортында экипаждың кеме қауіпсіздігін
және қажетті жұмыстарды орындауды қамтамасыз етуге қабілетті бөлігі
қалуы тиіс.
Экипаж мүшелері кемеден капитанның вахталық көмекшісінің немесе
вахта механигінің білімінен ғана кете алады. Олар өздерінің кемеге қайтып
оралғаны туралы вахта офицерін хабардар етуге тиіс,
Қызмет ауданының мониторингі.
Компания кеме капитандарын орындалған рейстер бойынша мынадай
деректерді қамтитын хабарламаларды ұсынуға міндеттеуі тиіс:
1) таңдалған жол және таңдау дәлелдері;
2) өтудің навигациялық-гидрографиялық және гидрометеорологиялық
жағдайлары;
3) кіру порттарындағы жергілікті ережелер мен әдет-ғұрыптар;
4) лоцмандық, сүйреткіш, мұзжарғыш қамтамасыз етуді пайдалану;
5) алым мөлшері;
6) жүктердің сипаттамасы, оларды орналастыру және бекіту, жүк
жоспарлары, орнықтылық есептері;
7) агенттерді бағалау.
Компания капитанның есептерін талдап, жалпылауы керек, сонымен
қатар капитандарға алдағы рейс туралы қолда бар ақпаратты ұсынуы керек.
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2.2 Штаттық кесте бойынша кеме экипажы мүшелерін түгендеу
Төменде танкер экипажының типтік құрылымы берілген (.2.2.1 сурет).
Кеме жұмысының жай-күйі мен ерекшелігіне байланысты құрам жеке
лауазымдарды қоса алады. Мысалы, "қысқа иықта" жұмыс істеген кезде
(порттарға кіру мен жүк операциялары арасындағы уақыт екі-үш күннен
аспаған кезде) қазу әдетте капитанның төртінші көмекшісі лауазымын
енгізеді. Бұл жағдайда старп тек бір ғана тұрады немесе навигациялық
ауысымға мүлдем кірмейді және тек кеменің қауіпсіздігі мен жүк
операцияларын басқару жүйесінің жұмысын сақтау мәселелерімен
айналысады.

2.2.1. сурет Танкер экипажының үлгілік құрылымы
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Тағы бір мысал кеменің едәуір жасы және / немесе оның жүк жүйесінің
тозуы болуы мүмкін. Бұл жағдайда компания донкерманның көмекшісі
лауазымын енгізе алады. Донкерман кеменің жүк жүйесін жұмыс
жағдайында ұстайды және қызмет көрсетеді, ал кеме айлақта өткізген немесе
жүк жүйесінің бұзылуына байланысты арқандап байлаудан бас тартқан уақыт
өте қымбат және экипаждың қосымша мүшесін ұстауға кететін шығынмен
салыстыруға келмейді.
Кемеге "тауар түрін" беру үшін сатуға дайындық кезінде кемеге
палубаны және қондырманы тазалау/бояу үшін жұмыс бригадасын (riding
squad) жібере алады. Олар боцманның қарамағына түседі.
Кез келген жағдайда экипаждың ең көп саны кеме бортындағы құтқару
құралдарының санымен қойылатын шектеулерден аспауы тиіс. Кемедегі
адамдардың саны құтқару мүлкімен жабдықтау жөніндегі нормалардан тек
бір жағдайда – басқа кеменің экипажын немесе жолаушыларын құтқару
кезінде асып кетуі мүмкін.
Компаниядан капитанға және аға механикке нүктелі көрсеткілер
капитанның өз іс-әрекеттерінде компанияның нұсқауларын басшылыққа
алатындығын көрсетеді. Аға механик кеменің жүрісін қамтамасыз етуге
қатысты капитанға бағынады, бірақ машина бөлімінің жұмысын
ұйымдастыруға қатысты тікелей компанияға есеп береді.
Кемені экипажбен жасақтау, кемедегі лауазым
Төменде Қазақстан Республикасының Сауда мақсатында теңізде жүзу
кодексінен кеме экипажының құрамы мен дипломына қатысты үзінділер
келтірілген.
Әр түрлі елдердің заңнамаларында теңізшілерді дипломдауға
қойылатын талаптар егжей – тегжейлі өзгеруі мүмкін, бірақ олар бір
дереккөзге-халықаралық ПДНВ конвенциясына негізделген. Мысалы, ҚР-да
мұндай талаптардың рөлін "Теңіз кемелері экипаждарының мүшелеріне
диплом беру туралы ережені бекіту туралы"Қазақстан Республикасының
2002 жылғы 17 қаңтардағы N 284 сауда мақсатында теңізде жүзу туралы
Заңы орындайды.
136 бап. Кеме экипажының құрамы
1. Кеме экипажының құрамына кеме капитаны, кеменің командалық
құрамының басқа да адамдары және кеме командасы кіреді.
2. Кеменің командалық құрамына кеме капитанынан басқа кеме
капитанының көмекшілері, механиктер, электр механиктері, радиомамандар
және дәрігерлер жатады.
3. Кеме командасы кеменің командалық құрамына жатпайтын
адамдардан тұрады.
Кеме экипажының ең аз құрамы
1. Әрбір кеменің бортында мүшелері тиісті біліктілігі бар және құрамы
саны бойынша жеткілікті экипаж болуы тиіс:
- кеменің жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, теңіз ортасын қорғау;
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- кеме бортында жұмыс уақытын сақтауға қойылатын талаптарды
орындау;
- кеме экипажы мүшелерінің жұмысқа шамадан тыс жүктелуіне жол
бермеу.
2. Кеменің түрі мен мақсатына, кеменің жүзу ауданына байланысты
балық кәсіпшілігі флотының кемесін қоспағанда, кеме экипажының ең аз
құрамын көлік саласындағы атқарушы биліктің федералдық органы, балық
кәсіпшілігі флотының кемесін - тиісті кәсіподақ органымен келісім бойынша
балық аулау саласындағы атқарушы биліктің федералдық органы белгілейді.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін кеме экипажының ең аз құрамы туралы
куәлікті кемені тіркеуді жүзеге асырған теңіз портының капитаны береді.
Теңіз порттарында бақылауды жүзеге асыру кезінде кеме экипажы
құрамының қауіпсіздікті қамтамасыз ететін кеме экипажының ең аз құрамы
туралы куәліктегі деректерге сәйкестігі кеменің кеменің жүзу қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін экипажбен жасақталғанын растау болып табылады.
Кеме экипажының мүшелеріне диплом беру
1. Балық аулау үшін пайдаланылатын кеме экипажы мүшелерінің
лауазымдарын қоспағанда, кеме экипажы мүшелерінің лауазымдарын
атқаруға Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген федералдық
атқарушы өкімет органы бекіткен кемелер экипажы мүшелерін дипломдау
туралы Ережеде белгіленген дипломдары мен біліктілік куәліктері бар
адамдарға рұқсат етіледі. Балық аулау үшін пайдаланылатын кеме
экипажының мүшелері лауазымына Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекіткен балық аулау үшін пайдаланылатын кемелер экипаждарының
мүшелерін дипломдау туралы Ережеде белгіленген дипломдары мен
біліктілік куәліктері бар адамдар жіберіледі.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген кемелер экипаждарының
мүшелеріне дипломдар мен біліктілік куәліктерін кеме экипаждарының
мүшелері осы баптың 1-тармағында көрсетілген Ережелерде белгіленген
кемедегі жұмыс өтіліне, жасына, денсаулық жағдайына, кәсіптік даярлығына
қойылатын талаптарға және біліктілік комиссияларының білімін тексеру
нәтижелері бойынша сәйкес келген кезде теңіз порттарының капитандары
береді.
3. Кеме капитандарының дипломдары, осы баптың 1-тармағының
бірінші абзацында көрсетілген кемелердің командалық құрамы адамдарының
дипломдары, балық аулау үшін пайдаланылатын кемелер экипаждары
мүшелерінің дипломдары мен біліктілік куәліктері теңіз порттары
капитандарының белгіленген талаптарға сәйкес осындай дипломдар мен
біліктілік куәліктерінің берілгенін куәландыратын растаулары болған кезде
жарамды деп есептеледі.
4. Дипломдар мен біліктілік куәліктері алынып тасталуы немесе
жойылуы мүмкін немесе олардың қолданылуын сәйкесінше көлік
саласындағы федералды атқарушы орган және балық аулау саласындағы
федералды атқарушы орган адамдардың өміріне, теңіздегі мүліктің
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сақталуына немесе қабілетсіздігіне байланысты теңіз ортасына зиян
келтірген жағдайда тоқтата алады.
2.2.1-кесте Кемедегі лауазымдардың атауларымен қысқартулары

Ағылшын тіліндегі
лауазымның
аббревиатурасы
C/O
2/O
3/O
4/O
R/O
C/E
1st A/E
2nd A/E
3rd A/E
El/ Eng

AB
OS multy

Ағылшын тіліндегі
кеме рөлі бойынша
лауазымның атауы
Master
Chief Officer
Second Officer
Third Officer
Fourth Officer
Radio Operator
Chief Engineer
First Assistant Engineer
Second Assistant Eng.
Third Assistant Eng.
Electric Engineer
Pumpman
Bosun
Fitter
Chief Cook
Able seaman
Ordinary seaman
Motorman
Steward
Messman

Орыс тіліндегі
лауазымның
аббревиатурасы
КМ
СПКМ
2ПКМ
3ПКМ
4ПКМ
СМХ
2МХ
3МХ
4МХ
ЭМХ

Орыс тіліндегі кеме
рөлі бойынша
лауазымның атауы
Капитан
Аға көмекші
Екінші көмекші
Үшінші көмекші
Төртінші көмекші
Радиостанция бастығы
Аға механик
Екінші механик
Үшінші механик
Төртінші механик
Электромеханик
Донкерман
Боцман
Токарь
Аға аспазшы
1-класс матросы
2-класс матросы
Моторшы
Екінші аспаз
Буфетші

Ескертпе:
2010 жылғы ДДВА Конвенциясына түзетулерге сәйкес бірқатар лауазымдардың
атаулары нақтыланды және жаңа анықтамалары енгізілді, атап айтқанда:
− Электромеханик (Electro-Technical Officer);
− Білікті матрос (able seafarer deck);
− Білікті моторшы (able seafarer engine);
− Электрик (electro-technical rating).

Экипаж мүшелерінің жалпы ең аз саны 7 – ден 13-15 адамға дейін
болуы мүмкін, жүк кемелеріндегі әдеттегі саны-21-30.
Құрғақ жүк, көп мақсатты кемелерде экипаж әдетте 20-22 адамды
құрайды, олардың құрамына: капитан, старп, капитанның 2-ші және 3-ші
көмекшілері, боцман, төрт білікті матростар, аға механик, 2-ші және 3-ші
механиктер, электромеханик, үш моторшы, токарь, аспазшы және буфетші
кіреді.
Танкерлерде-жоғарыда айтылғандай, сонымен қатар кеменің жүк
жүйесіне қызмет көрсету үшін донкерман.
Рефрижераторлық кемелерде, жоғарыда айтылғандардан басқа, экипаж
құрамына рефмеханик, кейде рефмоторист кіреді.
Жолаушылар кемелерінде, оның мақсатына байланысты (Жолаушылар
немесе круиздік), әдетте, экипаждың келесі мүшелері болады:
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Дублері бар капитан, дублері бар аға көмекші, вахталық көмекшілер,
кейде дублерлері бар, капитанның жолаушылар көмекшілері: люкс, 1-ші, 2ші және 3-ші сыныптар, 6-дан 8-ге дейінгі матростар, 8-ден 10-ға дейінгі өрт
матростары, радио мамандары және электроника;
Механиканың бас және аға механигі, бірінші механик, кейде
дублермен, рефмеханик, рефмашинист, аға электромеханик,2-ші және 3-ші
электромеханиктер, 3-4 электрик, вахталық моторшылар 4-тен 6 адамға
дейін;
Камбузда, асханада, салондарда, буфеттерде, барларда және
мейрамханаларда қызмет көрсетуші персонал, даяшылар, аспаздар,
наубайшылар, кондитерлер труппасы, сондай-ақ музыкалық салондарда,
сауналарда, массаж кабинеттерінде, барлық сыныптар бойынша нөмірлік
кабинеттер, аға нөмірлік қызметкер, дәрігерлер, медбикелер, аға стюардтар,
стюардтар және басқалар.
Колумбия Шипменеджмент бойынша нұсқаулық кемелерді
пайдалану сапасы.
Капитанның жалпы кемені басқаруға құқығы бар. Ол кеменің
қауіпсіздігі мен оңтайлы пайдалану сипаттамаларына жауап береді және
осыған байланысты колумбиялық кеме иесіне, кеме жалдаушыларға, ұлттық
және халықаралық органдарға есеп береді.
БАСЫМДЫЛЫҚ ЕТУШІ
Компанияның сапа жүйесінде жазылғанның бәріне қарамастан,
Капитан құжатталған жүйеден ауытқуға және кез-келген шешім қабылдауға
және теңізде өмір сүру қауіпсіздігін, кеме қауіпсіздігін сақтау, ластанудың
алдын алу және өз кемесінің бортында жүкті сақтау үшін компанияға көмек
сұрауды қоса алғанда, кез-келген қажетті әрекеттерді қабылдауға басым
өкілеттіктерге және жауапкершілікке ие.
Өзінің басшылық өкілеттіктерін тиісінше жүзеге асырған кезде және
тағайындалған адамға мүмкіндігінше қысқа мерзімде хабарлау шартымен
Капитанды негізсіз жұмыстан шығаруға болмайды және апелляция құқығын
қоса алғанда, оның кемесінің Туы мемлекетінің тиісті ұлттық заңнамасының
қорғауын пайдаланады.
Соңғы екі абзацта ICD (International Safety Management Code) және
капитанның жоғарғы билігі (Masters Overriding Authority) деп аталатын талап
бар. Осы тармаққа сәйкес МКУБ капитаны, егер бұл талаптар осы жағдайда
экипаж өмірін, кеме қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз
етпесе, компанияның кез-келген басқару құжаттарының талаптарын елемеуі
мүмкін (ол іс жүзінде тек осы компанияның жалдамалы қызметкері болса да).
Жоғары курстарда оқу процесінде осы Кодексті егжей-тегжейлі зерделеу
қарастырылған.

76

2.3 Кеменің корпустық конструкцияларын және оның палубалық
механизмдерін тиісті құрылғылар құрамында мақсаты бойынша
дайындау
Корпус нысаны туралы жалпы түсінік
Кеме корпусы қаттылық қабырғаларымен, платформалармен және
палубалармен нығайтылған ойықтары бар қуыс қабық болып табылады.
Жоғарғы жағында кеме жоғарғы палубамен, төменгі жағында түбімен, ал
бүйірлерінде - борттарымен шектелген.
Корпус - бұл кеменің қозғалысына судың, ауаның минималды
қарсылығын алу үшін қисық беттермен шектелген ұзартылған дене.

2.3.1-сурет. Корпустың үш өзара перпендикуляр жазықтықпен қимасы
Корпустың пішіні туралы жалпы түсінік оның үш өзара перпендикуляр
жазықтықпен қиылысуын береді:
1. Кеме енінің ортасынан өтетін және диаметрлі жазықтық (ДП) деп
аталатын тік бойлық жазықтық);
2. Мидель-шпангоут жазықтығы деп аталатын кеме ұзындығының
ортасынан өтетін тік көлденең жазықтық (белгімен белгіленеді - ⊗);
3. Ортаңғы шпангоут жазықтығының негізгі жазықтық (ОП) деп
аталатын Киль сызығымен қиылысу нүктесінен өтетін көлденең жазықтық.
Кеменің негізгі және диаметрлі жазықтықтарының қиылысу сызығы негізгі
сызық деп аталады. Су бетіне сәйкес келетін көлденең жазықтық, су
жолының жазықтығы (ЖЖ) деп аталады.
Диаметрлік жазықтық, мидель-шпангоут жазықтығы және киль
сызығынан өтетін көлденең жазықтық (ОП негізгі жазықтығы)
проекциялардың негізгі жазықтықтары деп аталады.
Мидель-шпангоут - кеме корпусының теориялық бетінің мидельшпангоут жазықтығымен қиылысу сызығы.
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Корпустың мидель-шпангоут жазықтығымен қимасы корпустың
ортаңғы бөлігіндегі айналма пішінін сипаттайды, сондай-ақ борттардың
еңкіштігін, палубаның майысуын, түбінің кильділігін, жақ сүйегінің пішіні
мен мөлшерін көрсетеді.
Палубаның бұрылысы (палубаның ДП-да көтерілуі) көптеген
кемелерде борт сыртына судың ағуын қамтамасыз ету үшін жасалады және
әдетте бұрылу шамасы кеме енінің 0,02-ге тең деп қабылданады. Жоғарғы
палубаның астында жатқан платформалар мен палубалардабұрылу
болмайды. Кемелердің борттары көбінесе тік болады, бірақ құламамен
(борттардың ДП еңісі бар) және үйінділермен (борттардың ДП еңісі бар)
болуы мүмкін.
Қаттылық түбінің ДП-дан борттарға көтерілуін сипаттайды. Үлкен
көлбеу кемелер өткір деп аталады.
Тік бұрылысы -бұл түбінің бортқа өту орнындағы дөңгелектеу.
Мидельдің жазықтығы - шпангоут жазықтығы корпусты екі бөлікке
бөледі - мұрын және артқы.
Шеттер штевня түрінде орындалады (құйылған, соғылған немесе
дәнекерленген). Мұрын штевені форштевнем, азықтық - ахтерштевнем деп
аталады.
Корпустың диаметрлі жазықтықпен қимасы штевнялардың пішіні
туралы, сондай-ақ палуба мен киль сызықтарының кескіні туралы түсінік
береді. Теңіз кемелерінде палуба әдетте ер-тоқымға ие, яғни палуба сызығы
ортаңғы бөліктен мұрынға және артқы жағына қарай біртіндеп көтеріледі.
Ер-тоқым кеменің теңізде жүзуін жақсартады (кильдік тербеліс кезінде
ұштардың құйылуын, шашырауын, көмілуін азайтады) және мидельге қарай
судың ағуын тудырады. Бұдан басқа, ойпаттық кеменің жүзу қорын
ұлғайтады (жұмыс істеп тұрған ватерсызықтан жоғары орналасқан су
өткізбейтін бөліктердің көлемі), бөліктерді су басқан кезде суға батпауды
қамтамасыз етеді.
Диаметрлі жазықтық кемені екі симметриялы бөлікке бөледі-оң жақ
(ПрБ) және сол жақ борт (ЛБ).
Киль сызығы көлденең, алдыңғы немесе артқы жағына көлбеу
(мұрынға немесе артқы жағына конструктивті дифференті бар кеме) және
қисық сызықты болуы мүмкін. Көптеген теңіз және өзен көлігі кемелері
көлденең киль сызығымен сипатталады.
Корпустың ватерсызық жазықтығымен қимасы кеменің көлденең
жазықтықтағы борт шеңберлерінің пішіні туралы түсінік береді.
Конструктивті және есептелген су жолдарын ажыратыңыз.
Теориялық сызбаны құрудың негізі ретінде қабылданған және алдынала есептеумен алынған кеменің толық ығысуына сәйкес келетін су желісі
конструктивті су желісі (КВЛ) деп аталады.
Оның есептік сипаттамалары анықталатын кеменің шөгуіне сәйкес
келетін ватерсызық есептік ватерсызық деп аталады.
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Негізгі өлшемдер, олардың қатынасы және кеменің толықтық
коэффициенттері
Кеменің басты өлшемдері борттың ұзындығы, шөгуі және биіктігі
болып табылады.
Кеме ұзындығы-L. Ажыратады:
Lквл-конструктивті су жолының ұзындығы - конструктивті су жолының
алдыңғы және артқы бөліктерінің кеменің диаметрлі жазықтығымен қиылысу
нүктелері арасындағы қашықтық. Сол сияқты кез-келген есептелген су
жолының ұзындығы анықталады;
Lpp-перпендикулярлар
арасындағы
ұзындық.
Алдыңғы
перпендикулярдан (АП) кеменің конструктивтік ватерсызығының шеткі
алдыңғы нүктесі арқылы өтетін тік көлденең жазықтықпен ТКЖ қиылысу
сызығын қабылдайды. Артқы жақ перпендикулярынан (АП) Баллер осінің
конструктивтік ватерсызықтың жазықтығымен қиылысу нүктесі арқылы
өтетін тік көлденең жазықтықпен кеменің ДП қиылысу сызығын
қабылдайды. Баллер болмаған кезде кеменің артқы перпендикулярына
алдыңғы перпендикулярдан КВЛ бойынша ұзындықтың 97% қашықтықта
өтетін тік көлденең жазықтықпен кеменің КЖ қиылысу сызығы
қабылданады;
Lеү-ең үлкен ұзындық-алдыңғы және артқы шеттерінде (сыртқы
қаптаманы есепке алмағанда) кеме корпусының теориялық бетінің шеткі
нүктелері арасындағы көлденең жазықтықта өлшенген қашықтық;
LГБ-габариттік ұзындық-тұрақты шығып тұратын бөліктерді ескере
отырып, кеменің алдыңғы және артқы ұштарының шеткі нүктелері
арасындағы көлденең жазықтықта өлшенген қашықтық.
Кеменің ені В. Ажыратады:
ВКВЛ-КВЛ бойынша ені-кеменің ең кең бөлігінде КВЛ деңгейінде
сыртқы қаптаманы есепке алмай ДП-ға перпендикуляр өлшенген қашықтық.
Ұқсас анықтайды, кез келген есеп айырысу ватерсызығы бойынша ені
бойынша ватерсызығы Ввл;
В0-Мидель-шпангоуттағы ені-корпус қаптамасын есепке алмай КВЛ
немесе есептік ватерсызық деңгейінде мидель-шпангоутта өлшенген
қашықтық;
ВНБ - ені ең үлкен-сыртқы қаптаманы есепке алмағанда шеткі қол
арбалар арасындағы ДП перпендикуляр ең кең бөлігінде өлшенген
қашықтық;
Вгб-габариттік ені-шығыңқы бөліктерін ескере отырып, корпустың
шеткі нүктелері арасында ДП-ға перпендикулярлы неғұрлым кең бөлігінде
өлшенген қашықтық;
d - кеменің шөгуі-мидель-шпангоут жазықтығында негізгі жазықтықтан
есептік ватерсызықтың (d) жазықтығына дейін немесе КВЛ (d) жазықтығына
дейін өлшенген тік қашықтық.
Кемені пайдалану уақытында қонуды (орташа шөгуді, дифферентті
және кренді) бақылау тереңдетудің маркалары бойынша жүзеге асырылады.
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Тереңдету маркаларын араб цифрларымен екі бортқа, форштевнаға, мидельшпангоут ауданында және ахтерштевнаға жазады.
D - кеме бортының биіктігі-мидель-шпангоут жазықтығында негізгі
жазықтықтан кеменің жоғарғы палубасының борт сызығына дейін өлшенген
тік қашықтық. Борт сызығы деп борт бетінің (қаптаманы есепке алмағанда)
және жоғарғы палубаның (төсем қалыңдығынсыз) қиылысу сызығы
түсініледі.
F - су бетіндегі биіктік-бұл борттың биіктігі мен шөгу арасындағы
айырмашылық F=D-d.
L, В, D және d негізгі өлшемдері тек кеменің өлшемдерін анықтайды,
ал олардың l/В, В/d, D/d, L/D және В/D ара қатынасы белгілі дәрежеде кеме
корпусының нысанын сипаттайды және оның теңізде жүзу сапасы мен
беріктік сипаттамаларына әсер етеді. Мысалы, l/В жоғарылауы кеменің
жылдамдығына ықпал етеді, В/d неғұрлым көп болса, соғұрлым ол тұрақты
болады.
Теориялық сызба
Негізгі өлшемдердің қатынасы корпустың пішіні туралы нақты түсінік
бере алмайды: негізгі өлшемдердің бірдей қатынасы кез-келген басқа дене
формаларына сәйкес келуі мүмкін.
Корпустың пішіні туралы нақты идеяны тек оның теориялық сызбасы
бере алады, ол корпустың сыртқы қаптамасының ішкі бетінің сызбаларының
графикалық бейнесі болып табылады, оның үш өзара перпендикуляр
жазықтыққа қималарының проекциясы түрінде: диаметрлік, мидельшпангоут жазықтығы және негізгі жазықтық.
Кеменің диаметрлі жазықтыққа, негізгі жазықтыққа және мидельшпангоут жазықтығына параллель жазықтықтармен қималарының іздері деп
аталады тиісінше, батокс, су жолдары және теориялық шпангоуттар.

2.3.2-сурет, Көмекші жазықтықтармен кеме корпусының теориялық
сыртқы бетінің қимасы
Теориялық сызбаның барлық үш проекциясы бірдей бет туралы түсінік
беретіндіктен, батокстардың, шпангоуттардың және су жолдарының барлық
қиылысу нүктелері келісілуі керек. Бұл әр проекциядағы теориялық
сызбаның кез-келген нүктелерінің тиісті координаттары бірдей болуы керек
дегенді білдіреді.
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Шпангоуттар мен су жолдарының саны, сондай-ақ сызбаның масштабы
бастапқы мәліметтер теориялық сызбадан алынған есептеулердің дәлдігін
ескере отырып таңдалады. Әдетте, кеме жобасын әзірлеу кезінде тең тұрған
шпангоуттардың саны 21 - ге тең таңдалады, яғни кеменің ұзындығы 20 тең
бөлікке бөлінеді - теориялық шпациялар, ал тең тұрған ватерсызықтардың
саны КВЛ-ге 7-9 қабылданады (мұнда және төтенше ватерсызықтарды, яғни
КВЛ мен негізгі жазықтықты қоса). КВЛ - дан жоғары тағы бір немесе екі су
жолы, сондай-ақ жоғарғы палуба мен резервуар өткізіледі.

2.3.3-сурет. Теориялық сызба
Батокс саны әдетте екі-үшке тең (бір бортта). Шпангоуттар мұрыннан
Жемге 0 - ден бастап нөмірленеді; су жолдары төменнен жоғарыға дейін, ал
негізгі жазықтық 0 санына жатады. Батокстар I, II нөмірлейді және т.б. ДПдан бортқа дейін.
Дене ДП - ға қатысты симметриялы болғандықтан, "жарты ені"
проекциясында тек сол жақтың су жолдары тартылады, ал "Корпус"
проекциясында ДП-ның оң жағында мұрын шпангоуттарының бұтақтары, Ал
сол жағында-артқы бұтақтар бейнеленген.
Теориялық сызбалардың ауқымы таңдалады 1: 100, 1:50, 1:25.
Ұзындығы 200 - 250 м-ден асатын кемелер үшін масштаб 1:200-ге тең
қабылдануы мүмкін.
Теориялық сызба-бұл кемені жобалау, салу, пайдалану және жөндеу
кезінде қажет болатын алғашқы және негізгі сурет.
Жобаны әзірлеу кезеңінде теориялық сызба теңізде жүзу сапасын
есептеу( ЭЕМ-де), жалпы орналасу сызбаларын және құрылымдық
сызбаларды әзірлеу үшін қолданылады.
Кемені салу кезінде теориялық сызба плазмалық корпусты сызу үшін
негіз болып табылады, ол кейіннен бөлшектердің, корпустың жекелеген
бөліктерінің (секцияларының) пішіні мен мөлшерін және олардың өзара
орналасуын анықтау үшін қолданылады.
Плазмалық корпус толық көлемде (бұл өте сирек жасалады), масштабта
(әдетте 1:10) немесе компьютер көмегімен кеме корпусының математикалық
моделін құру арқылы жасалады.
Кеме корпусын жинақтау жүйесі
Оны нығайтатын арқалықтары бар пластинаның тіркесімі қабаттасу деп
аталады. Әрбір кеме жабынының тірек контуры болады, оларға басқа шектес
түптік, борттық және палубалық аралықтар қызмет етеді.
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2.3.4-сурет Кеме корпусының негізгі аралықтары: 1 - түптік, 2-борттық,
3-палубалық
Аралықты құрайтын сәулелер негізгі бағыттағы арқалықтарға (бір
бағыттағы арқалықтардың көп саны) және Кросс-байланыстарға (негізгі
бағыттағы арқалықтарға перпендикуляр және оларды қолдайтын қуатты
сәулелер) бөлінеді. Кеменің ұзындығына қатысты негізгі бағыттағы
арқалықтардың орналасуына байланысты жиынтықтың көлденең, бойлық
және аралас жүйелері ажыратылады.
Жиынтықтың көлденең жүйесі.Негізгі бағыттың арқалықтары кеме
арқылы
өтеді.
Бұл
жағдайда
жиынтықпен
шектелген
аралық
пластиналарының ұзын жағы кеме арқылы орналасады. Жалпы бойлық
беріктік палуба төсеніштерімен, Қос түп төсенішімен, сыртқы қаптамамен
және барлық бойлық байланыстармен қамтамасыз етіледі.
Негізгі бағыттағы сәулелер арасындағы қашықтық көлденең шпация
деп аталады және тіркеу ережелерімен анықталады.
Барлық кеме жабындары үшін жиынтықтың көлденең жүйесі көбінесе
салыстырмалы түрде қысқа кемелерде қолданылады, өйткені бұл кемелердегі
жалпы бойлық иілуден болатын кернеулер аз (100-130 м дейін). Ірі кемелерде
жиынтықтың көлденең жүйесі борттық жабындар мен аралық палубалар
үшін қолданылады, өйткені аражабындардың берік байланыстарының
өлшемдерін анықтайтын негізгі жүктемелер көлденең, яғни судың
гидростатикалық қысымы және мұз күштері болып табылады, ал бейтарап
оське жақын болуына байланысты бойлық иілуден болатын кернеулер аз
болады.
Жиынтықтың көлденең жүйесін неғұрлым ұзын кемелерде қолдану
палуба мен түптің табақтары қалыңдығының күрт өсуіне, демек корпус
массасының ұлғаюына әкеледі. Жиынтықтың көлденең жүйесінің
артықшылықтарына стапельдегі секцияларды түйістірудің аз еңбек
сыйымдылығын, сондай-ақ бойлық айқас байланыстардың аз санымен
көлденең
аралықтардың
өткізбеушілігін
қамтамасыз
етудің
қарапайымдылығын жатқызуға болады.
Бойлық теру жүйесі. Негізгі бағыттағы сәулелер кеменің бойында, ал
рамалар түріндегі кросс-байланыстар көлденең орналасқан. Ұзын жағы
бойымен сығылатын пластина қысқа бойымен сығылғанға қарағанда төрт есе
үлкен кернеулерде тұрақтылықты жоғалтатыны белгілі. Ұзындығы 100-130
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М астам кемелерде жиынтықтың бойлық жүйесі түптік және палубалық
жабындар үшін, ал ұзындығы 180 м астам кемелерде борттық жабындар үшін
де қолданылады. Жиынтықтың бойлық жүйесінің кемшіліктері стапельдегі
секцияларды біріктірудің үлкен күрделілігін, көлденең аралықтардың
өткізгіштігін қамтамасыз етудің күрделілігін қамтиды. Бойлық шпация
шамасы регистр ережелері бойынша анықталады. Көлденең бағыттағы
сәулелер орнатылған шпангоуттар теориялық немесе жай шпангоуттардан
айырмашылығы практикалық деп аталады.

2.3.5-сурет құрғақ жүк кемесінің көлденең қимасы. 1 - планширь; 2 фальшборт тағаны; 3 - ватервейс жолағы; 4 - рамалық бимс; 5 - палуба
төсеніші; 6 - карлингс; 7-бойлық жиек; 8 - люк комингсі; 9 - пиллерс; 10 шеткі бимс; 11 - қоршау тірегі; 12 - өткізбейтін аралық; 13 - екінші түп
төсеніші; 14 - тік киль; 15 - көлденең киль; 16 - стрингер сыртқы түптік
қаптама; 17 - сыртқы түптік қаптама; 18 - Флор; 19-шеткі түп аралық Парақ;
20 - жақтық Киль; 21 - жақтық белдеу; 22 - трюмдік шпангоут; 23 - бимс; 24 сыртқы қаптама; 25 - твиндечный шпангоут; 26 - бимстік кница; 27 ширстрек; 28 - стрингерлік шаршы; 29 - фальшборт.

2.3.6-сурет мұнай құятын кеменің көлденең қимасы, 1 - стрингерлік
бұрыш; 2 - рамалық шпангоут; 3 - бойлық қоршау; 4 - ДОК тірегі; 5 - бойлық
қабырға; Б - карлингс; 7 - рамалық бимс; 8 - көлденең қоршау; 9-көлденең
қоршау; 10 - шпангоут; 11 - борттық стрингер; 12 - қайраң; 13 - көлденең
киль; 14 - тік киль; 15 - флор; 16 - сүйекті кница; 17 - сүйекті белдік; 18 кергіш; 19 - бимсті кница; 20-ширстрек.
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Аралас теру жүйесі.Шамамен бірдей сәулелер кеме бойымен және
бойымен жүреді; аралық тақталардың конфигурациясы квадратқа жақын.
Жиынтықтың бұл жүйесі жабынның жалпы бойлық беріктігін қамтамасыз
етіп қана қоймай, сонымен қатар жергілікті жүктемелерден едәуір күшжігерге төтеп беруі қажет болған кезде қолданылады (мысалы, кен
тасығыштың екінші түбінің төсемі немесе кеменің МО-дағы түптік
жабындысы.
Біріктірілген теру жүйесі.
Бұл бір аралықтың құрамындағы немесе тұтастай алғанда кеме
корпусының құрамындағы бірнеше жүйенің тіркесімі. Мысалы, жалпы
бойлық иілу кезінде максималды созылу және қысу күштері Жоғарғы палуба
мен түбінің аралықтарын қабылдайды, сондықтан олар жиынтықтың бойлық
жүйесі бойынша теріледі. Борттық аралықтар, төменгі палубалар және
негізінен жергілікті жүктемелерді сынайтын шеттердегі барлық аралықтар
жиынтықтың көлденең жүйесі бойынша жиналады. Жиынтықтың аралас
жүйесі ірі тоннажды құрғақ жүк және құймалы кемелерде қолданылады.
Біріктірілген жүйенің кемшілігі-бір жиынтықтан екіншісіне құрылымдық
ауысудың күрделілігі.
Кеме корпусының сыртқы қаптамасы
Сыртқы қаптама. Қазіргі заманғы болат кеменің корпусы-бұл ішкі
жағынан арқалықтармен, рамалармен бекітілген және палубалармен, бойлық
және көлденең аралықтармен бөлінген, ДП-ға қатысты симметриялы жұқа
қабырғалы су өткізбейтін қабық. Корпустың сыртқы өткізбейтін беті сыртқы
қабықпен қалыптасады. Корпустың су өткізбеушілігін қамтамасыз етумен
қатар сыртқы қаптама кеме корпусының жалпы және жергілікті беріктігіне
қатысады. Оны нығайтатын арқалықтармен бірге. Денеге қатысты әр түрлі
жүктемелерге сәйкес сыртқы қаптама әртүрлі қалыңдықтағы парақтардан
жасалған. Оның қалыңдығын таңдау сонымен қатар парақтардың тозуы мен
жергілікті коррозия қаупіне әсер етеді. Сыртқы қаптама қысқа жақтарымен
бір-бірімен түйістіре дәнекерленген және кеме бойымен ұзын жиекте
орналасқан табақтардан тұратын бірқатар белдіктерден тұрады. Сыртқы
қаптау үшін олар стандартты өлшемдегі парақтарды қолдануға тырысады: 1,6
* 6,0 м, 4,5 * 16,0 м, 3,2 * 14,0 М. Парақтар көлемінің ұлғаюымен корпусты
салу құны азаяды.

84

2.3.7-сурет (а) - сыртқы қаптаманың созылуы және (б) - жоғарғы
палубаның төсемі 1 - көлденең киль; 2 - шығыңқы белдеу; 3 - айрық; 4 ширстрек; 5 - фальшборт; 6 - көлденең аралықтың ізі; 7-палубалық стрингер.
Сыртқы қабық белдіктері арнайы атауларға ие:
1. Ширстрек белдеуі (ширстрек) - бұл жоғарғы палубаға жақын
орналасқан жоғарғы борт белдеуі (оның қалыңдығы жалпы беріктікке
байланысты ұлғайтылған).

2.3.8-сурет. Сыртқы қаптама белдігі
2. Палубалық стрингер-бұл бортқа (ширстрекке) жақын орналасқан
жоғарғы палубаның парақтары. Ол палубаның басқа парақтарына қарағанда
қалыңырақ жасалады.
3. Тік бұрылысы -кеме тік ауданында орналасқан.
4. Көлденең киль-бұл түбімен ДП-ға қатысты симметриялы өтетін
(түптік аралықтың іргелес парақтарынан қалың етіп жасалады) және тік
кильге бекітілетін орта белдеу. Тік киль-бұл кеменің мұрыннан артқы жағына
дейін бүкіл ұзындығы бойынша орнатылатын ДП-ға өтетін бойлық арқалық
(қорап тәрізді болуы мүмкін).
Түптік аралықтар
Төменгі қабаттасу палубалық төбемен бірге көбінесе корпустың иілу
кезіндегі бойлық беріктігін анықтайды. Түптік аралықтың алдыңғы
учаскелері толқуда, атап айтқанда слеминг кезінде соққы сипатындағы
жергілікті жүктемелердің жоғарылауын сезінеді. Көлденең жүйе бойынша
терілген екінші түпсіз түптік жабын мынадай негізгі элементтерден тұрады:
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тік киль және түптік стрингерлерден, сондай - ақ көлденең байланыстарфлорлардан.

2.3.9-сурет. Қос түпсіз түптің конструкциясы: 1-тұтас флора; 2 көлденең іріктеу; 3-кница; 4 - түптік стрингер; 5 - тік киль; 6 – қаттылықтың
тік қабырғасы (флора тірегі); 7-кеңейтілген белдік.
Тік белағаш. Бұл ДП-ға өтетін және кеменің мұрыннан артқы жағына
дейінгі бүкіл ұзындығы бойынша орнатылатын корпустың негізгі бойлық
байланысы болып табылатын бойлық сәуле. Әдетте, бұл үздіксіз пучка, ол
тек шеттерде флора арасында кесіледі, онда сыртқы қабық көлденең кильдің
төменгі белдеуіне 50 градустан жоғары бұрышпен жабыса бастайды. Оны
қалқандарда сақтау мақсатында бүгілген фланеці бар кницалар немесе бос
жиектегі белбеулер орнатылады (.2.3.9 а сурет). Тік кницалардың биіктігі тік
Киль биіктігінің жартысынан кем емес, ал ұзындығы оның толық биіктігінен
кем болмауы тиіс. Тік кницалардың орнына көлденең белбеулер орындалуы
мүмкін, олардың ені аралықтың жанында тік Киль белдеуінің Қос еніне тең
(2.3.9 б. сурет.)
Кейде қос түбі бар кемелерде тік кильдің орнына ДП-ның екі жағында
орналасқан екі қабырғадан тұратын туннельдік киль орнатылады.
Қабырғалар арасындағы қашықтық Регистрдің ережелері бойынша
анықталады, ол 1,5 м-ден аспауы керек. Туннель кильінде әдетте сымдар
дәлізі жабдықталады және міндетті түрде қоршау палубасына дейін
жеткізілген су өткізбейтін шахталар түріндегі қосалқы шығу жолдары
көзделеді.
Кішкентай кемелерде тік киль төменгі жағында штангалық киль деп
аталатын қалыңдатылған жолақпен қосылады. Тік кильге параллель 11002200 мм қашықтықта түптік стрингерлер орналасқан. Кеме арқылы әрбір
шпангоутта тұтас флоралар орнатылады, онда салмақты азайту үшін
қаттылық қабырғаларымен нығайтылған кесіктер жасалады. Тік киль
бөлінбейді, ал стрингерлер әр флорада кесіледі. Қарастырылған құрылым
шағын құрғақ жүк кемелерінде қолданылады.

86

2.3.10-сурет Үңгі белағашы: 1-сыртқы қаптама; 2 - екінші түп төсеніші;
3 - флора; 4 - түптік стрингерлер; б-бракет. Шеткі түп аралық парақ: А көлбеу; б - көлденең. 1-сыртқы қаптама; 2 - екінші түптің төсеніші; 3 - шеткі
түп аралық табақ; 4 – тік бұрылыс; 5-суағар (ляло).
Көлденең жүйе бойынша терілген қос түбі бар түптік жабын бойлық
Арқалықтардан - тік кильден, түптік стрингерлерден және шеткі түп аралық
табақтан, сондай - ақ әрбір шпангоутта Орнатылатын көлденең байланыстарфлорлардан тұрады. Бойлық жүйе бойынша терілген қос түбі бар түптік
жабын бойлық Арқалықтардан - тік кильден, стрингерлер арасында және
олардың бойымен өтетін бойлық қаттылық қабырғаларынан тұрады; әрбір
шпангоутта флоралар жоқ. Бұл жағдайда олар бір-бірінен 3,2 м аспайтын
қашықтықта рамалық байланыстар түрінде орнатылады.
Су өткізбейтін түптік стрингерлер тік Киль мен борт арасындағы кеме
бойымен тік кильден және бір-бірінен жиынтықтың көлденең жүйесі кезінде
4,0-4,15 м-ден аспайтын және бойлық кезінде 4,5-4,65 м-ден аспайтын
қашықтықта орнатылады.
Өткізгіш стрингерлерде Қос түптің барлық бөліктеріне қол жеткізу
үшін: сопақша (өлшемі 350 х 450 кем емес) немесе дөңгелек (диаметрі 300
мм кем емес) кесіктер жасалады; ең үлкен кесік стрингердің биіктігінен 0,5
аспауы тиіс. Көлденең аралықтарға жанасатын шпацияларда және пиллерлер
астында кесіктер жасауға болмайды. Егер оларды әлі де жасау керек болса,
онда бұл жерлерде арматуралар тік Киль сияқты жасалады.
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2.3.11-сурет. Қос түбі бар түп аралығының конструкциясы: 1-сыртқы
қаптама; 2 - қабырға; 3-өткізгіш флора; 4-тік киль; 5 - көлденең киль; 6-түптік
өткізгіш стрингер; 7 - екінші, төменгі төсем; 8 - өткізбейтін флора; 9 - жақтық
кница; 10-түптік өткізбейтін стрингер (шеткі түп аралық тарақ).
Іргетастар. Негізгі, көмекші, палубалық және басқа механизмдер мен
агрегаттар, жабдық заттары, құрылғы бөлшектері және т.б. іргетастарға
орнатылады, олар орнатылған жабдықтың салмағынан басқа, кеменің
тербелісі кезінде пайда болатын инерция күштерінен, ал көптеген
механизмдер үшін - және олардың жұмысы кезінде пайда болатын
теңгерілмеген күштерден.

2.3.12-сурет. Корпус жиынтығының бұрыш жүйесі бойынша МҰ - да бас
қозғалтқыш астына іргетасты орнату: 1 - ширстрек; 2 - кітап/а; 3 - палуба төсеніші;
4 - палуба қаттылығының қабырғасы; 5 - карлингс; б-карлингс - комингс; 7комингс - бимс; 8-МО шахтасы; 9 - рамалық бимс; 10 - пиллерс; 11 - рамалық
шпангоут; 12-кәдімгі шпангоут; 13 - борттық стрингер; 14 - екінші палуба төсеніші
15-түптік стрингерлер; 16 - тік Киль; 17-Флор; 18 - түптік қаптама; 19-іргетасты
нығайту; 20 - платформа; 21 - көлденең іріктеу; 22-шеткі түп аралық Парақ; 23 түптік стрингер; 24-іргетастық белдеу.

Палубалар кеменің бүкіл ұзындығы бойынша (немесе барлық дерлік)
орналасқан көлденең аралықтар болып табылады. Платформа бір бөлік
немесе оның бір бөлігі (кеменің ұзындығы немесе ені бөлігінде) шегінде
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орналасқан көлденең жабын (палубамен бірдей). Кеме корпусында бір немесе
бірнеше палубалар мен платформалар болуы мүмкін.
Жоғарғы үздіксіз палуба-бұл корпустың жалпы беріктігін қамтамасыз
ететін маңызды бойлық байланыс. Негізгі палуба деп те аталатын бұл палуба
жалпы иілу күштерінің әсеріне, сондай-ақ палубалық жүктің массасынан
жергілікті жүктемелердің әсеріне, дауыл кезінде палубаға құйылатын судың
қысымына, қыста қатып қалған мұз массасына есептеледі.
Палубалық жинаққа палубалық арқалықтардың астына: бимстер,
рамалық бимстер, шеткі бимстер, жүк люктерінің комингстері, карлингстер,
палуба астындағы бойлық арқалықтар кіреді. Палубалық жиынтықтың
көлденең жүйесі кезінде әрбір шпангоутта орнатылған бимстер, әдетте, төмен
биіктігі бар бимстер өтетін қабырғалардағы кесіктері бар дәнекерленген
таврлық арқалықтар болып табылатын бір немесе бірнеше карлингстермен
ұсталады. Борттың шпангоуттары мен флораларымен бірге бимсалар
корпустың бір көлденең қимасында шпангоут жақтауын құрайды. Рамалық
шпангоуттар орналасқан жерлерде күшейтілген рамалық бимстер
орнатылады.
Палубалық жиынтықтың бойлық жүйесі кезінде бимстер жоғары
рамалар түрінде борттық рамалық шпангоуттардың (борттық жиынтықтың
бойлық жүйесі кезінде) жазықтығына және түптік аралықтың рамаларына
орналастырылады. Бұл жағдайда бойлық бағытта карлингстерден басқа,
рамалық бимстерден өтетін бойлық қабырғалар орналасқан. Палубалық
жиынтықтың бойлық жүйесі әдетте тек ірі кемелерде ғана қолданылады, онда
ол палубалық қоршаудың массасында кейбір ұтыстарды алуға мүмкіндік
береді.
Палубалық аралықтар борттарға, бойлық және көлденең аралықтарға
тіреледі, ал аралықтың үлкен көлемі кезінде пиллерспен немесе жартылай
қабырғалармен де ұсталады.

2.3.13 - сурет Көлденең жүйе бойынша жиналған жоғарғы палубаның
құрылымы: 1 - Жоғарғы палубаның төсеніші; 2 - бимс; 3 - фальшборт; 4 борттық қаптама; 5 - шпангоут; 6-көлденең қоршау; 7-пиллерс; 8 - карлингс;
9-люктің комингсі; 10-төменгі палубаның төсеніші
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2.3.14-сурет Палуба аралығының конструктивтік элементтері:
1-бимс; 2 - карлингс; 3 - палубалы төсем; 4 - бимсті кница; 5-пиллерс.
Пиллерстерді орнату палубалық жабындардың массасын азайтуға ықпал
етеді. Пиллерстер жүк люгінің ұштары бойынша ДП-ға (әрбір трюмге екі
пиллерс) немесе жүк люгінің бұрыштары бойынша (әрбір трюмге төрт
пиллерстен) орналастырылады. Көп палубалы кемелерде пиллерлер, мүмкін
болса, бір-бірінен жоғары орналасады, ал пиллерлер неғұрлым төмен болса,
соғұрлым ол жүктемені қабылдайды, сондықтан оның мөлшері соғұрлым
үлкен болады.
Жүк люктері ауданындағы палубалардағы үлкен кесіктер периметрі
бойынша қуатты комингстермен бекітіледі, олар пилерстерге немесе жиірек
ДП - да орнатылған бойлық жартылай қабырғаларға тіреледі.

2.3.15-сурет. Жүк люгі ауданындағы жинақ (жүк трюмінің схемасы және
түрі: 1-палубалық төсем; 2 - жартылай бимс; 3 - бойлық комингс; 4 көлденең комингс; 5 - бойлық жартылай күміс; Б-шеттік бимс.
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2.3.16-сурет. Пиллерс (конструкция және қондырғы): 1 - түптің сыртқы
қаптамасы; 2 - екінші түп төсеніші; 3 - жапсырма Парақ; 4 - пиллерс; 5люктің көлденең комингсі; 6 - карлингстің қалыңдатылған белдігі.
Палубалық төсемнен су құю кезіндегі қауіпсіздікті ескере отырып,
тіркеу ережелерімен регламенттеледі. Алыс жүзетін кемелерде ол алдыңғы
перпендикулярдан 0,25 ұзындықта кеменің алдыңғы бөлігінде кемінде 600
мм және кеменің қалған ауданында кемінде 450 мм болуы тиіс. Төмен жатқан
палубаларда жүк люктері комингстерінің жоғарғы жиектері палуба
төсенішімен (жабық су өткізбейтін үй-жайларда комингстің биіктігі тіркелім
қағидаларымен регламенттелмейді) тегістеледі. Жүк люктері комингстерінің
жоғарғы жиектері люктік жабулар үшін тірек контуры ретінде қызмет етеді,
тиісті дизайны болады.
Жүк люгінің борты мен бойлық комингсі арасындағы жүк люктері
ауданында орналасқан бимстерді жартылай бимстер деп атайды. Егер бимс
палубалық төсенішпен жабылмаса, оны бос деп атайды.
Жүк люктері комингстерінің жоғарғы жиектері люктік жабулар үшін
тірек контуры ретінде қызмет етеді, тиісті дизайны болады.
Жүк люгінің борты мен бойлық комингсі арасындағы жүк люктері
ауданында орналасқан бимстерді жартылай бимстер деп атайды. Егер бимс
палубалық төсенішпен жабылмаса, оны бос деп атайды.
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Аралықтардың құрылымы.
Негізгі көлденең және бойлық аралықтар кеме корпусында бөліктер
құрайды және осылайша зақымдалған кезде оның суға батпауын қамтамасыз
етеді, жүк үй-жайларын бөлуді, құю кемелеріндегі жүк үй-жайларын
қорғауды және т. б. қамтамасыз етеді. Сондықтан олар корпустың негізгі
құрылымдарының қатарына жатады.
Су өткізбейтін аралықтар судың гидростатикалық арынына және сұйық
және сусымалы жүктемелерден болатын инерциялық жүктемелерге төзуі
тиіс. Аралықтар жүктемелерді палубадан және түбінен қабылдайды, тірек
функцияларын орындайды, кеме корпусының қаттылығын арттырады.
Аралықтар айтарлықтай көлденең және бойлық күштерді қабылдайды,
сондықтан олардың дизайны көбінесе осы жүктемелердің сипаты мен
мөлшеріне байланысты анықталады. Аралықтар су, мұнай және газ
өткізбейтін болып табылады.

2.3.17-сурет Танкердегі негізгі бойлық және көлденең аралықтардың
орналасуы
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Борттан бірінші бойлық аралықты сұйық жүктердің бос беттерінің
мөлшерін азайту, авария жағдайында теңіздің мұнай өнімдерімен ластану
мөлшерін азайту мақсатында танктерді бөлу үшін, сондай-ақ пайда болған
кеңістіктер тоннель ретінде пайдаланылатын мұнай таситын кемелердегі жүк
үй-жайларынан борттарды бөлу үшін үлкен су сыйымдылығы бар
танкерлерге орнатады. Бірінші алдыңғы көлденең аралық форпик (Таран) деп
аталады.Ол форпик деп аталатын шеткі алдыңғы бөлігін жасау үшін
орнатылады және жоғарғы су өткізбейтін палубаға, ал палубадан жоғары
орналасқан ұзартылған бактың немесе үздіксіз палубаның қалқандары болған
кезде-жоғары деңгейлі палубаға жеткізіледі.
Кеме корпусының шеткі артқы бөлігі - ахтерпик-ахтерпик аралығымен
құрылады. Су өткізбейтін аралықтар сондай-ақ МО, жүк трюмдерін немесе
жүк танктерін, отын бункерлерін және т.б. шектеу үшін қызмет етеді.Кең
таралған гофрленген көлденең және бойлық аралықтар, олар қораптан немесе
толқынды штампталған гофрлерден жасалған Танкерлерде бойлық
гофрленген аралықтарда, әдетте, тек көлденең орналасқан гофрлар, ал
көлденең-немесе көлденең немесе тік гофрлар болады. Соңғы уақытта
мұндай аралықтар аз қолданылады, өйткені жаңа автоматтандырылған
желілерде гофрленген панельдермен корпус конструкцияларын жасау қиын.
Азаматтық кемелердегі көлденең аралықтардың жалпы саны тіркелім
қағидаларында талап етілгеннен кем болмауға тиіс. Көлденең және бойлық
аралықтар панель мен жиынтықтан тұрады.
Панель, әдетте, көлденең жағында орналасқан Болат парақтардан
тұрады, олардың қалыңдығы төменнен жоғары қарай төмендейді, өйткені
судың қысымы төменнен жоғары қарай төмендейді, оның әрекеті
аралықтардың беріктігін есептейді.
Жинақ тік (қалқандардың тіреулері) немесе көлденең (қалқандардың
көлденең қабырғалары) орнатылған пучок-бұрыштардан, жолақтардан,
полобульбалардан, таврлардан немесе дәнекерленген таврлардан тұрады.
Ірі кемелерде аралықтар жиынтығы негізгі бағыттағы Арқалықтардан
және егер олар көлденең орнатылған болса, қайраңдар немесе тігінен
орнатылған болса, рамалық тіреулер деп аталатын айқаспалы
байланыстардан тұрады.
ДП-да орналасқан тірек әдетте күшейтілген етіп жасалады, өйткені ол
ДОК болып табылады, яғни.кемені қондырмаға қою кезінде килблоктардан
күш алады. Тіреулердің ұштары екінші түп төсенішіне және палубаларға
бекітіледі
кницалардың көмегімен немесе тіректердің ұштарын еденге дәнекерлеңіз.
Кеме корпусының ұштарының конструкциясы
Кеме корпусының алдыңғы және артқы шетін тиісінше форштевнмен
және ахтерштевнмен шектейді, олар оң және сол борттардың қаптамасымен,
тік кильмен, борт стрингерлерімен және палубалармен сенімді жалғанады.
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Форштевень - басқа кемелермен соқтығысқан кезде топыраққа,
айлаққа, мұзға соққы береді.
Форштевендер құйылған, соғылған, құйылған және соғылған
бөліктерден дәнекерленген, иілген болат табақтардан дәнекерленген болады.
Руль мен бұранданы қорғау үшін, әдетте, өткір түзілімдері бар
крейсерлік артқы жағы бар мұз жүзетін кемелердің ахтерштевендері артқы
жағында мұз айдынынан, яғни руль мен бұранданы зақымданудан қорғайтын
нығайтатын қабырғалары бар болат табақтардан тұратын құрылымға ие
болуы керек.
Дейдвудтың түбі есу білігін ұстап тұруға және корпустан шыққан
жерде су өткізбеуге қызмет етеді.
Түбінің бір ұшымен ахтерпик аралығымен, ал екінші ұшымен
ахтерштевень алмасымен қосылады.
Ахтерпик аралығымен қосылу орнында сальник орнатылады.
Дейдвуд түбінде қола немесе жезден жасалған жең салынған, онда екі
тірек беті жасалады - есу білігінің тіректері ретінде қызмет ететін сырғанау
мойынтіректері.
Есу білігінің жұмысы кезінде пайда болатын дірілді азайту үшін олар
осы аймақта қалыңдатылған флораларға қатаң қосылады.

2.3.18-сурет. а) дәнекерленген форштевень: 1-брештук;
2-бойлық қабырға қаттылығы; б) бір бұрандалы кеменің
ахтерштевені: 1 – старнпост; 2 – алма; 3 – табан; 4 – өкше; 5 –
рудерпост; 6 – руль ілмектері; 7 – терезе; 8 – арка.
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Палубалар мен форштевенге дейін жететін борттық стрингерлер
форштевеннің көлденең қырларына-брештуктарға-форштевеннің бүгілген
парақтарын нығайтатын үшбұрышты немесе трапеция тәрізді табақтарға
дәнекерленеді. Су асты бөлігінде брештуктер кемінде 1 м сайын,
ватерсызықтан жоғары - кемінде 1,5 м сайын орнатылады. Тік киль
форштевеннің бойлық қаттылық қырына дәнекерленеді. Құйылған
форштевень қимасының өлшемдері немесе парақтардан дәнекерленген
қалыңдығы Регистр ережелері бойынша анықталады.

2.3.19-сурет. Кеменің алдыңғы ұшы: 1 – форштевень; 2 – тік киль; 3 –
екінші түбі; 4 – платформа; 5 – тізбекті жәшік; 6 – көлденең іріктеу; 7 –
брештук; 8-бактың қондырмасы.

2.3.20-сурет. Ахтерштевень өкшесіне сүйенетін крейсерлік азығы және
теңгергіш рульі бар танкердің артқы шеті: 1-ахтерпик аралығы (кемерімен);2Юта гофрленген аралығы; 3 - борт; 4-юта палубасы; 5 - басты палуба; б руль қаламы; 7 - ахтерштевень; 8 - ахтерштевень өкшесі; 9 - дейдвуд.

2.3.21-сурет. Дейдвудты түбі: 1-гайка; 2 - сақина; 3 - дейдвудты түбі: 4 дейдвудты түбіне бу жеткізу түбі; 5 - борт сыртындағы су салқындату
құбыры; 6 - болт; 8-білікті тығыздау сальнигі; 7 және 9 - төлкелер; 10 төлкелер; 11-құм мен тұнбаны кетіруге арналған құбыр.
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Дейдвудты ахтерштевень алмасына 1 гайкамен, ал ахтерпик аралығына
бұрандалармен бекітеді. Оған 10 жеңдері басылады, оның ішінде абразияға
төзімді ағаштан жасалған 2 сақина - бакаут, қабатты ағаш пластиктен
(лигнофол) немесе арнайы қатты резеңкеден жасалған. Бұл сақиналар есу
білігінің подшипниктерінің рөлін атқарады. Білікті майлау және салқындату
5 сорғымен берілетін борт сыртындағы сумен жүзеге асырылады. Білік 8
тығыздағышпен тығыздалған, ол 7 және 9 жеңдерімен 6 болттармен
қысылған. Судың қатып қалуын болдырмау үшін дейдвуд құбырының
қуысына бу құбыр арқылы жеткізіледі 4. Кеме таяз суда қозғалған кезде
дейдвудтық құбырға түсуі мүмкін құм және өзге де ауыр шөгінділер құбыр
арқылы шығарылады 11.
2.3.1 палубалық механизмдер- кеменің жоғарғы палубасында
орналасқан және оның әр түрлі пайдалану қажеттіліктерін қамтамасыз ететін
механизмдер мен машиналар (2.3.1.1-сурет).

2.3.1.1-сурет - Палубалық механизмдердің құрамы
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Зәкір құрылғысы кемені зәкірге қоюға, оның тұрағын қамтамасыз
етуге және зәкірден алуға арналған.
Зәкірлік құрылғы білдіреді якорь жабдықтармен және құралдармен оны
босату және көтеру үшін. Зәкірдің негізгі мақсаты - тұрақта тұрған кезде
кемені ұстап тұру.
Зәкір құрылғысы арқандап байлау операциялары кезінде (айлаққа
жақындау немесе одан кету), сондай-ақ басқа кемелермен және
объектілермен соқтығысуды болдырмау мақсатында инерцияны жылдам өтеу
үшін де пайдаланылады.
Зәкір құрылғысы кемені бордан алу үшін де пайдаланылуы мүмкін. Бұл
жағдайда зәкір қайықпен қажетті жаққа әкелінеді және кеме Зәкір
тетіктерінің көмегімен зәкірге тартылады.
Зәкір құрылғысы (2.3.1.2 - сурет) ашық палубаның алдыңғы бөлігінде алдыңғы Зәкір құрылғысы және ашық палубаның артқы бөлігінде - артқы
Зәкір құрылғысы орналастырылады.

2.3.1.2 – сурет - Зәкір құрылғысы: 1 - брашпиль; 2 - Зәкір шынжырына
арналған стопор; 3 - Зәкір клюзінің ттнасы; 4 - Зәкір; 5 - Зәкір тауашасы; 6тізбекті жәшік; 7-Зәкір шынжырын бекітуге арналған құрылғы; 8 - шынжыр
ттна; 9 - Зәкір шпилі; 10-қозғалтқыш

үшін.

Зəкірлер
Зәкірлер олардың мақсатына байланысты бөлінеді:
- кемені берілген орында ұстауға арналған орнақтар;
- көмекші-негізгі зәкірде тұру кезінде кемені берілген қалыпта ұстау

Көмекші құрамына тоқтау якорьі және верп кіреді.
Тоқтату якорь - бұл тірек якорь, оның массасы стан массасының 1/3
құрайды.
Верп - жеңіл якорь, оның массасы якорь массасының 1/2 құрайды.
Верпті кемеден қайықпен бір жаққа әкелуге болады, мысалы, кемені
бормен сүйреген кезде.
Әрбір кеме үшін негізгі (орнақтық) зәкірлердің саны мен массасы
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кеменің су ығысуына байланысты болады және кеме қатынасы тіркелімінің
қағидалары бойынша таңдалады.
Кемелерде зәкірлердің әртүрлі типтері пайдаланылады (2.3.3-сурет).
Ондай жеңілдік түрлері мыналар:
1. адмиралтейский (қазіргі уақытта қолданылмайды, бірақ сіз тарихты
білуіңіз керек);
2. холл зәкірі;
3. Матросовтың зәкірі.
Мұзда жүзетін кемелер кемені мұз алаңында ұстауға арналған арнайы
бір аяқты штоктарсыз және мұз зәкірлерімен жабдықталады

2.3.1.3-сурет - Зәкір түрлері: 1-Адмиралтейский; 2-Холл зәкірі; 3Матросовтың зәкірі
Зәкірдің өзін кеме корпусымен тікелей жалғайтын Зәкір шынжыры
алмалы-салмалы буындармен өзара байланысқан бірнеше ысырмадан (жеке
кесектерден) тұрады (2.3.1.4-сурет). Зәкір шынжырының құрамына мыналар
кіреді: жвак-Галс немесе глаголь-ГАК көмегімен кеме корпусына тікелей
бекітілетін байырғы Ысырма; ысырмалардың саны Зәкір шынжырының
жалпы ұзындығын (әдетте 10-12 Ысырма) анықтайтын аралық бөлік және
шынжыр Зәкір ысқышы.
Якорьді якорь тізбегіне якорь қапсырмаларының көмегімен бекітіңіз.
Тізбектің бұралуын болдырмау үшін оған айналмалы сілтемелер кіреді.
Зәкір тізбегінің түпкі ұшын бекіту және шұғыл қайтару үшін кемені
оюланған Зәкір тізбегінен оңай босатуға мүмкіндік беретін қайырмалы ГАК
(глаголь-гак) бар арнайы құрылғы қолданылады.
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2.3.1.4-сурет- Зәкір шынжырының элементтері: 1-шеткі буын; 2вертлюг; 3-буын; 4-байланыстырушы буын; 5-етістік-гак; 6-жалғастырушы
қапсырма
Зәкір-арқандап байлау тетіктері зәкірді беру (таңдау) кезінде Зәкіршынжырдың орнын ауыстыруға және оның зәкірде тұруын қамтамасыз етуге,
сондай-ақ кемені айлақта тартуға және ұстауға арналған.
Зәкірлік механизмдердің жұмыс элементі тізбек буынының пішіні
бойынша 7 жұдырығымен (5-6) 5 қуыстарының шеңбері бар тізбекті
жұлдызша (2.3.1.5-сурет) болып табылады. 5 депрессиясымен 1-ші ойықтар
кезектеседі, оларда 2 сілтемелер 6 сілтемелерге перпендикуляр орналасқан.
Жұмыс кезінде 7 жұдырықтары механизмнің Күшін тізбектегі байланыстарға
береді, олар кезекпен 5 ойықтарға түседі. Шынжырлы жұлдызша жүк білігіне
ілінісу үшін 3 белдік тежегішінің шкивімен және 4 жұдырықшалы жартылай
муфтамен бір мезгілде орындалады.

2.3.1.5-сурет. Тізбекті жұлдызша
Кемені айлақта тартуға және ұстауға арналған арқандап байлау
тетіктерінің негізгі жұмыс элементтері тегіс цилиндрлік барабан мен турачка
болып табылады.
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Шынжырлы Жұлдызшамен қатар турачкасы, ал кейбір жағдайларда
барабаны бар механизмдер Зәкір-арқандап байлау деп аталады және
жұлдыздар мен турачкалардың көлденең айналу осі бар брашпильдерге және
жұлдызша мен турачканың тік айналу осі бар шпильдерге бөлінеді.
Кейбір жағдайларда арқандап байлау шығырларында
турачканы шынжырлы жұлдызшасы бар Зәкір приставкасымен
ауыстыру мүмкіндігі.
Мемлекеттік стандарт Зәкір - арқандап байлау тетіктерінің 14 моделін
олардың типіне және техникалық сипаттамаларына байланысты белгілейді.
Зәкір шынжырын таңдау жылдамдығы бойынша Зәкір-арқандап байлау
механизмдері үш топқа бөлінеді:
1. 0,17 м/с қалыпты жылдамдықпен жалпы мақсаттағы теңіз
кемелерінде орнатылады;
2. 0,40 м/с жоғары жылдамдықпен кемелерде және жолаушылар
лайнерлерінде орнатылады. Бұл топтың механизмдері екі жылдамдықты
және якорьді клюзге тарту үшін 0,17 м/с төмен жылдамдыққа ие;
3. ішкі жүзу кемелері үшін 0,12 м/с төмен жылдамдықпен. Зәкірліарқандап байлау механизмдері орындалады:
• электр жетегімен (көбіне кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц, ауыспалы
полюстер жұптарының санымен);
• гидравликалық жетегі бар.
Зәкір-арқандап байлау механизмдерінің жетекті қозғалтқыштары
қозғалтқышқа энергия беруді тоқтатқан кезде тұйықталатын автоматты
қалыпты тұйық тежегішпен жабдықталады.Гидрожүйеде электр қорегі
немесе жұмыс сұйықтығының қысымы болмаған кезде қозғалтқышты арнайы
көзделген қол құрылғысымен тежеуге болады.
Тежегіш бірінші, екінші және үшінші топтардың механизмдері үшін
номиналдыдан кем дегенде 1,3; 1,6 және 2,0 есе асатын статикалық күштің
Зәкір тізбегіндегі әрекет кезінде жұлдызшаны қозғалмайтын күйде ұстауы
тиіс.
Арқандап байлау шпильдерінде тежегіш турачканы номиналды тарту
күшінен кемінде 1,5 есе асатын статикалық күш арқанында әрекет еткен
кезде қозғалмайтын күйде ұстауы тиіс.
Теңіз
кемелерінде
кеңінен
қолданылатын
якорь-арқандау
механизмдерінің түрлері мен жұмыс принципін қарастырыңыз.
1. Брашпили. Кеменің алдыңғы бөлігінде (көбінесе жүк кемелерінде)
орнақ зәкірлерін түсіру және көтеру үшін екі жұлдызшасы және екі
турачкасы бар брашпиль орнатылады (2.3.1.6-сурет). Брашпильмен бір
уақытта екі зәкірді тұрақтың есептік тереңдігінің жартысынан көтеруге
болады, ол Зәкір-арқандап байлау механизмдерінің әртүрлі модельдері үшін
65-100 м құрайды.
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2.3.1.6-сурет. Брашпильдің кинематикалық схемасы
Брашпиль жүк білігінен, екі сатылы редуктордан және 13 орнатылған
қалыпты жабық диск тежегіші бар 14 электр қозғалтқышынан тұрады.
Жүк білігі төрт жылжымалы подшипниктерде айналады, олардың екеуі
2 және 10 (2.3.1.6 – сурет) іргетас жақтауының тіректеріне, ал екеуі 6 және 9редуктор корпусына орнатылады. Білік 12 серпімді муфтасы, 8 құрт
редукторы және 7 жүк білігінде отыратын жетек дөңгелегі бар 11 цилиндрлік
беріліс арқылы айналады. 4 тізбекті жұлдызшалар білікке сырғанау
мойынтіректеріне еркін орнатылады және оған 5 камералы муфталармен
қосылады. 3 белдік тежегіші 5 муфталары өшірілген кезде жұлдызшаны
айналудан сақтайды және қолмен және гидравликалық бақылауға ие.
Турачки 1 кілттерге орнатылады және электр қозғалтқышының барлық
жұмыс режимдерінде айналады. 5 камералы муфталар қолмен басқарылады
және басқару ұшқышын бұру арқылы қосылады. Егер бұл ретте жетекші
жартылай муфтаның жұдырықтары сәйкес келмеуіне байланысты тізбекті
жұлдызшаның жартылай муфтасының қуыстарына кірмесе, жүк білігін
электр қозғалтқышымен кез келген бағытқа салу керек және муфта қосымша
серіппелердің әсерінен қосылады. Шынжырлы жұлдызшаларда жұдырықтар
арасында кептеліп қалған шынжыр буындарын ұруға арналған қайшылар
және тартылған шынжыр ұзындығының нұсқағыштарының жетектері
орнатылған.
Зәкірден алу кемені зәкірге тартудан, зәкірді топырақтан ажыратудан,
зәкірді көтеруден және оны клюзге тартудан тұрады. Осы операцияларды
орындау үшін зәкір - шынжырдың барлық ұзындығын улау кезінде
механизмнің Автоматты тоқтауын, Зәкір клюзге жақындаған кезде
жылдамдықтың Автоматты төмендеуін, зәкірдің клюзге кірген кезде
автоматты тоқтауын қамтамасыз ететін автоматика элементтерін орнатуға
болады. Таңдалған Зәкір жұлдызшаның тартылған таспалы тежегішімен және
қосылған палубалық бекіткіштермен ұсталады.
Шынжырлы жұлдызшаның тежегішінде зәкірде кеменің тұруы. Бұл
жағдайда тежегіш қауіпсіздік құрылғысының рөлін атқарады. Толқынмен
секіру кезінде тежегіш доңғалақ таспаға қатысты сырғып, тізбектегі
жүктемені азайтады.
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Кемені турачка көмегімен айлаққа тарту.
Зәкір-арқандап байлау механизмдерінің жетекті қозғалтқыштары
мынадай жұмыс режимдерін қамтамасыз етуі тиіс:
а) номиналды – есептік тарту күшін және зәкірді-шынжырды көтеру
кезінде оны зәкірге тарту кезінде оны таңдау жылдамдығын қамтамасыз
ететін негізгі режим. Операцияның бұл бөлігі ең үлкен жүктеме кезінде
жүреді және бірінші және үшінші топтардың механизмдерінде 30 минутқа
және екінші топтың механизмдерінде 15 минутқа есептелген.
Якорь-тізбектегі шекті күш якорь жерден бөлінген кезде пайда
болады.Осы кезеңде электр қозғалтқышы іске қосу моментін, ал
гидроқозғалтқыш – номиналды мәннен кемінде екі есе көп моментті
дамытуы керек. Бұл жағдайда электр қозғалтқышы тоқтап, ток астында
болады, ал гидроқозғалтқыш тоқтаған кезде жұмыс сұйықтығы қауіпсіздік
клапаны арқылы өтеді. Қозғалтқыштар осы режимде кем дегенде 30 с
жалғастыру үшін жұмыс істеуге есептеледі;
б) зәкірді таңдау-зәкірді клюзге тарту кезінде аз жылдамдықпен және
төмен тарту күшімен шынжырлар. Бұл режимде жұмыс істеу уақыты кемінде
3 минут.;
в) номиналды тарту күші және номиналды жылдамдығы 0,3 м/с дейінгі
арқандап байлау арқанын таңдау, Зәкір - арқандап байлау механизмдерінің
көптеген модельдерінде бұл режим 30 минутқа есептелген. Әр түрлі
модельдердегі номиналды тарту күші 8-ден 140 кН-ге дейін;
г) 3-5 минут бойы турачкадағы тартым күші 0,75 кем емес айлаққа
жақын жұмыс кезінде 0,15 м/с аспайтын төмен жылдамдықпен арқандап
байлау арқанын таңдау;
д) 10 минут ішінде 0,40–0,67 м/с жоғары жылдамдықпен 0,2
номиналдыға тең шартты есептік тарту күші кезінде жүктелмеген арқанды
таңдау.
Механизмдердің кейбір модельдері үшін екінші, төртінші және бесінші
режимдер қарастырылмаған.
Зәкірлі-арқандап байлау механизмдерінің көмегімен операцияларды
жүзеге асыру және қажетті режимді таңдау маховиктерді бұрумен және
басқару бекетіндегі тұтқаларды ауыстырумен орындалады. Олардың
қозғалыс бағыты тіркелімнің және Мемлекеттік стандарттардың
талаптарымен регламенттелген.
Зәкір-шынжырды немесе арқандап байлау арқанын таңдау Басқару
маховигін сағат тілімен бұру немесе тұтқасын өзіне жылжыту арқылы жүзеге
асырылады.
Арқандап байлау құрылғысы кемені айлақта тартуға және ұстауға
арналған. Арқандап байлау құрылғысының құрамына кнехттер, клюздер,
бума планкалар, кранцтар, шығырлар, брашпильдер, шпильдер кіреді (2.3.7сурет).
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2.3.1.7 – сурет – арқандап байлау құрылғысының схемасы және лагпен
арқандап байлау кезінде арқандап байлау құрылғыларының орналасуы: 1 –
арқандап байлау барабандары бар брашпиль; 2 – кнехт; 3 – арқандап байлау
шығыры; 4 – арқандап байлау клюзі; 5 – бума планкасы; 6 – арқандап байлау
шпильі; 7 – артқы бойлық арқандап байлау; 8 – артқы қысқыш арқандап
байлау; 9 – артқы шприц; 10 – мұрын шприці; 11 – мұрын 12-алдыңғы
бойлық арқалықтар (оң және сол).
Кемеде арқандарды бекітуге арналған болат немесе шойын (құйылған
немесе дәнекерленген) тумбалар. Кнехттер жалғыз және қос, түзу және
крест болуы мүмкін. Кнехт тұғырының диаметрі болат арқандаудың немесе
өсімдік шеңберінің 10 диаметрінен кем болмауы тиіс. Диаметрі 8,4 мм-ден
кем Болат арқандарды және 60 мм-ден кем өсімдік шеңберін бекіту үшін
кнехтердің орнына үйректер қызмет етеді.
Арқандап байлау клюздері-клюз маңында Орнатылатын арқандап
байлау кнехтіне арқандап байлау үшін фальшбортта сопақша саңылауы бар
болат немесе шойын құймалары (одан 1,5 м жақын емес). Клюз
саңылауларының тегіс дөңгелек жиектері болады, олар клюз арқылы өтетін
арқандаудың өткір иілуін болдырмайды.
Арқан тарту кезінде үйкеліс салдарынан клюздің шетіне қатты тозбауы
үшін арнайы клюздер қолданылады:
- әмбебап екі жұп тік және көлденең цилиндрлік роликтер (роульстер),
олардың арасында арқандар өткізіледі;
- Автоматты (айналмалы) клюзде айналатын құрсауы бар, екі ролигі
бар, олардың арасында арқандар жоқ;
- палубаға дәнекерленген панама клюздері панама каналы арқылы
өтетін кемелерге арнайы орнатылады.
Фальшборттың орнына леерлік қоршау бар жерлерде роульстері бар (1ден 3-ке дейін) немесе оларсыз (шағын кемелерде) бума планкалар
орнатылады. Егер арқанды клюзден немесе бумалық планкадан арқандап
байлау барабанына тікелей жүргізу мүмкін болмаса, онда палубаға жеке
роульстер қойылады.
Айлаққа арқандап байлау кезінде кеме бортының зақымдануын
болдырмау үшін, әсіресе толқындарда ашық теңізде Кемелерді бір-біріне
арқандап байлау кезінде кемелерде кран құрылғысы көзделеді.
Кран құрылғысы (тіреуіш білеулер мен кранцтар) жұмсақ немесе ағаш
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жастықтар, олар бортқа лақтырылады немесе соққыға ұшырайтын жерлерде
бортқа тұрақты бекітіледі.
Жұмсақ крандар ұсақталған тығынмен толтырылған және сыртынан
шайырлы қарасора арқанымен немесе резеңкеден жасалған сөмкелер түрінде
жасалады. Жақында пневматикалық (резеңке матадан жасалған үрленетін)
крандар, сондай-ақ серіппелі амортизаторлары бар резеңке роликтер
түріндегі крандар таралды. Кейде кран ретінде борттың бойымен ілулі
автомобиль шиналары қолданылады.
Жұмыс арқандарын орау және сақтау, оларды беру және жинау
ыңғайлылығы үшін шығыңқы жиектің көмегімен немесе қолмен тісті
жетектің көмегімен қолмен айналдыруға әкелетін вьюшкалар (жоғары
ернеулері бар барабандар) қызмет етеді.
Тежегішпен жабдықталған көлденең арқандап байлау байламдары
кеңінен қолданылады (2.3.8-сурет). Вьюшкалар палубада немесе
қондырмаларда арқандарды бумалық планкаға да, механизмнің арқандап
байлау барабанына да беру ыңғайлы болатындай етіп орналастырылады.
Қосалқы арқандап байлау такелаждық қоймаларда сақталады.
Бактағы арқандап байлау операциялары үшін әдетте Зәкір
құрылғысының (шпагат немесе брашпиль) механизмдерінің арқандап байлау
барабандары пайдаланылады. Кеменің ортаңғы бөлігінде және артқы
жағында арнайы арқандап байлау шығырлары (электрлік немесе
гидравликалық) орнатылады. Құрғақ жүк кемелерінде арқандап байлау
операцияларын орындау кезінде жүк шығырларының арқандап байлау
барабандары пайдаланылады.

2.3.1.8-сурет. Көлденең арқандап байлау орамы
Арқандалған лебедкалар қарапайым жəне автоматты.Автоматты
лебедкалар сусымалы жүктерді тасымалдау үшін танкерлер мен кемелерде,
яғни тиеу - түсіру жұмыстары кезінде тұнба тез өзгеретін кемелерде
қолданылады, бұл жиі қайта өңдеуді қажет етеді. Автоматты арқандап
байлау шығырлары болған кезде арқандап байлау немесе тарту автоматты
түрде жүреді, өйткені жүкшығыр арқандап байлау арқанының тұрақты
тартылуын қолдайды.
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Автоматты арқандап байлау шығырлары электрлік немесе
гидравликалық жетекпен орындалады.
Арқандап байлау шығырларын іс-қимылға дайындау кезінде сыртқы
тексеру жүргізу, барабандардың, турактардың, трос төсегіштердің,
бағыттаушы роликтердің, тежегіштердің, фрикциялық және сақтандырғыш
муфталардың жарамдылығына көз жеткізу; басқару иінтіректерінің ісқимылын тексеру қажет.
Арқандап байлау шығырларын бос жүрісте сынау кезінде барабандағы
тростың дұрыс орналасуын тексеру, тежегіш құрылғыларының, басқару
жүйелерінің және жетек қозғалтқышының дұрыстығына көз жеткізу қажет.
Рамалары, тұғырлары, тістегеріштері, ақаулы тежегіштері бар шығырда
жұмыс істеуге тыйым салынады.
Арқандап байлау шығырларын техникалық пайдалану кезінде жүк
барабанына орау кезінде тростың тегіс қатарлармен жатуын және әлсіздігінің
болмауын қадағалау қажет. Арқандап байлау турачкасында жұмыс істеген
кезде муфтаның көмегімен жүк барабанын шығарып, оны таспалы
тежегішпен тежеу керек. Бұл ретте жұдырықшалы муфтаны ауыстырып
қосуды жүкшығыр тоқтаған кезде ғана жүргізу керек.
Автоматты арқандап байлау шығырларын пайдалану кезінде қолмен
басқарудан Автоматты басқаруға және керісінше ауыстыруды зауыт
нұсқаулығына немесе кеме иесінің нұсқаулығына сәйкес жүзеге асыру қажет.
Шығырлардың жұмыс істеу дұрыстығын мезгіл-мезгіл тексеру қажет.
Бекітілген тростарды Автоматты шығырлардың барабандарында оларды
автоматты емес режимде пайдалану кезінде кемені айлақта арқандап байлау
үшін қалдыруға тыйым салынады.
Зəкір-арқандап байлау механизмдері мен шығырларға техникалық
қызмет көрсету жəне куəландыру
Брашпильдерге, шпильдерге және шығырларға техникалық қызмет
көрсету, әдетте, тетіктің паспортында қамтылған, оларды техникалық
пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі зауыттық
нұсқаулықтардың талаптары мен нұсқауларын ескере отырып, тетіктердің
әрбір түріне әзірленетін жұмыстарды орындаудың бекітілген жоспаркестесіне сәйкес жүргізіледі.
Зәкір-арқандап байлау тетіктері оларды пайдалану жиілігіне
қарамастан тұрақты техникалық қызмет көрсетуді талап етеді. Электр
қозғалтқыштары мен электр аппаратурасына техникалық қызмет көрсету
оларды күту жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
Жұмыс кезінде механизмдер тозады. Техникалық қызмет көрсетуді
(ТҚК) және жөндеу жұмыстарын тұрақты жүргізу тозу қарқындылығын және
істен шығу ықтималдығын азайтады. ТҚК механизмдерді ашумен және
тозуларды өлшеумен сыртқы тексерулерді, жөндеу жұмыстарын, әрекеттегі
сынауды және сынауды қамтиды. ТҚК көлемі пайдалану ережелері мен
Техникалық нұсқаулықтардың мерзімі бойынша реттеледі. ТҚК күн сайын,
апта сайын, ай сайын, 3 немесе 6 айда бір рет және әрбір 1, 2 және 4 жыл
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сайын жүргізіледі. Әрбір кейінгі ТҚК кезінде жұмыс көлемі ұлғаяды және
оларды жүргізуге флоттың техникалық қызмет көрсету базалары (БТОФ),
кеме жөндеу кәсіпорындары (ӨБК), тіркелім инспекциялары қатысады.
Күнделікті ТҚК вахтаны атқару және меңгерулер бойынша
жұмыстарды орындау процесінде жүзеге асырылады. Зәкірлік-арқандап
байлау механизмдеріне күнделікті ТҚК орындау кезінде діріл процесінде
әлсіреуге
ұшыраған
механизмдер
мен
құбыржолдардың
бекіту
қосылыстарының жай-күйін тексереді және оларды тарту орындалады;
механизмдердің беттерінен кірді кетіреді, бояу орындалады, жұмыс
беттеріндегі майлау қайта басталады. Сыртқы тексеру арқылы майдың ағып
кетуіне, блоктардың, тежегіш құрылғылардың барабандарының, басқару
элементтерінің, арқандардың, шынжырлардың және т. б. жағдайының
дұрыстығына көз жеткізіледі.
Тетікті іс-қимылға және апта сайынғы ТҚК дайындау кезінде оның
жұмысын бос жүрісте тексеру жүзеге асырылады. Зәкір-арқандап байлау
механизмдерінде барлық регламенттелетін жылдамдықтарда "уландыру"
және "таңдау" режимдері кезекпен қосылады.
Барлық ТҚК кезінде апта сайын тежегіш құрылғыларды тексеру және
тексеру жүргізіледі. Фрикциялық таспаларды, жапсырмаларды және тежегіш
шкивтерді майлаған кезде олар жуылады, ал тозған кезде фрикциялық
элементтер ауыстырылады. Оларды бекіту үшін мыс тойтармалар
қолданылады. Тежегіш доңғалақ пен таспа арасындағы біркелкі алшақтық
реттегіш болттармен орнатылады. Таспа тозған сайын оның тартылу
дәрежесі реттеледі. Тежегіш жетегінің жеңіл жүрісі болуы тиіс. Кептелу
оның тозуын, механикалық зақымдануын, майлаудың жеткіліксіздігін
көрсетеді.
Мезгіл-мезгіл немесе шамалы жүктемемен жұмыс істейтін тораптар
мен бөлшектер майлауды олардың бетіне щеткамен жағу арқылы майланады.
Сонымен, жұмысқа дайындық кезінде тежегіш құрылғылардың топсалы
қосылыстары, датчиктер жетектері, жинақтағыштардың тісті берілістері және
т. б. майланады. Осы әдіспен жұмыс істемейтін және боялмаған беттерге
оларды коррозиядан қорғау үшін апта сайын майлау қолданылады.
Редукторларды
тексеру
кезінде
корпустағы
май
деңгейі,
мойынтіректердегі майдың болуы тексеріледі. Жұмыс істеп тұрған
редукторда қалыптан тыс соққылардың пайда болуы, мойынтіректердің
қызуы, коннекторлар арқылы майдың ағуы, люктер, біліктер бойымен
бақыланады. Жыл сайын редуктор корпусының люктері ашылып,
редукторлар мен мойынтіректерді тексереді. Бұл жағдайда бұралу, пиллинг,
жарықтар, зақымданулар, коррозия, біркелкі емес жұмыс болмайтынына көз
жеткізіңіз. Егер ақаулар рұқсат етілген нормалар шегінде болса, зақымдалған
жерлерді мұқият тазалап, олардың шеттерін дөңгелектеу керек. Тісті
тістердегі саңылауларды өлшеу кіші тісті 90°бұру кезінде берілістің кемінде
төрт позициясында орындалады. Құрт жұпында құрттың еркін қозғалысын
өлшеу керек. Елеулі ақаулар болған кезде бір мезгілде беріліске кіретін
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беріліс жұбы ауыстырылады.
Тізбекті берілістердің тозу дәрежесі топсалардың тозуына,
роликтердің, жеңдердің және жұлдызшалардың тістерінің тозуына
байланысты тізбекті тарту арқылы анықталады.
Муфталардың камералары тозған кезде, олар төсеу және бекіту арқылы
қалпына келтіріледі немесе ауыстырылады. Жұдырықшалы муфталарды
ауыстырып қосудың жеңілдігі жылжымалы муфтаның және ауыстырып
қосқыш құрылғының сырғу бетінің жақсы жай-күйінде қамтамасыз етіледі.
Серпімді муфталарда резеңке төсеніштер мен саусақтардың жеңдерінің
жағдайы тексеріледі.
Әр екі жыл сайын мойынтіректердің жағдайы тексеріледі, саңылаулар
өлшенеді, механизмдер ашылады, ескі майлау, жуу және тексеру алынып
тасталады. Қатты тозу және механикалық зақымданулар болған кезде
олардың себебі анықталады және жойылады, мойынтіректер ауыстырылады.
Сырғымалы мойынтіректерді құрастыру кезінде беттердің және май өткізгіш
арналардың тазалығын тексеру, оларды сығылған ауамен үрлеу, үйкеліс
бетіне және мойынтірек бөлігіне май жағу қажет. Жинаудан кейін қажетті
саңылауларды орнатыңыз және мойынтіректерді олардың ұштары арқылы
майлау шыққанға дейін басыңыз. Айналдыру мойынтіректерін жинау кезінде
олардың қуысы 1500 айн/мин дейін айналу жиілігі кезінде 2/3 көлемге және
1500 айн/мин жоғары айналу жиілігі кезінде 1/2 көлемге майлаумен
толтырылады. Майлауды өзгерткеннен кейін мойынтіректің температурасын
қалыпты айналу жиілігі кезінде 1 сағат бойы бақылау керек. Мойынтіректің
қыздыру температурасы 95°C-тан аспауы керек.
Зəкір-арқандап байлау операциялары кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Зәкір және арқандап байлау операцияларын орындау Қызмет көрсетуші
персоналдан іс-қимылдар мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің белгілі бір
реттілігін қатаң сақтауды талап етеді. Бұл операцияларды жүргізуге арнайы
даярлықтан өткен және тәжірибелі лауазымды адамдардың басшылығымен
тиісті дағдыларды алған кеме экипажының мүшелері жіберіледі.
Брашпильді (шпильді) жұмысқа дайындау процесінде оның
жарамдылығына көз жеткізу қажет. Механизмнің жұмысына және арқанның
(шынжырдың) қозғалысына кедергі келтіретін бөгде заттарды алып тастау.
Майланған беттерді майлаңыз, майды жұмыс күйіне келтіріңіз және
редуктордағы майдың болуын тексеріңіз. Тежеуіштердің, зәкірді
қашықтықтан беру жетегінің іске қосылуын, жұдырықшалы (тісті)
муфталардың жұмыс істеуін тексеру. Анықталған ақауларды жою қажет.
Қолданылу уақытында брашпиля (шпиля) қадағалап отыру керек
болып басылып жүрді есі дұрыс емес айыру шоты тетігі. Ақаулықтар
анықталған кезде оның қалыптан тыс жұмысының себептерін анықтау және
жою үшін тетік тоқтатылуы тиіс. Тежелген Зәкір шынжырына қолмен тиюге
және зәкірді өшірілмеген жағдайда оны клюзге тарту кезінде түзетуге тыйым
салынады.
Зәкірді көтеруді бастар алдында және әсіресе арқандап байлау
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операциялары алдында оларды орындайтын кеме экипажының мүшесі алдын
ала "бос" сынамалау арқылы тетіктің дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізуі
тиіс, бұл ретте шынжырлы жұлдызшаның ажырағанына көз жеткізу керек
және осыдан кейін ғана вахта бойынша аға қызметкерге тетіктің тәртіппен
жұмыс істеуге кірісуі тиіс.
Жорық жағдайында Зәкір тізбегі шынжырлы жәшікте болуы тиіс,
бұрандалы стопорлар жабық, брашпильдегі жұлдызшалар жұдырықшалы
муфтамен ажыратылған, бірақ таспалы тежегішпен тежелген. Арқандап
байлау арқандары бухтаға арнайы тормен бүктелуі немесе орамға оралуы
тиіс.
Береді, зәкірді көтереді және арқандап байлау арқанын тек
кеменің вахта бастығының командасына. Якорь көтеру процесінде
клюзге жақындаған кезде, қатты соққылардың және осы салдардың алдын
алу үшін тізбектің жылдамдығын азайту керек.
Зәкір-арқандап байлау механизмдерін пайдалану кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін мынадай ережелерді сақтау қажет.
Кеме айлақта, рейдте тұрған кезде және кеме қозғалған кезде Зәкір
шынжыр жұлдызшаның ленталық тежегішімен және қосымша тоқтатқыш
құрылғылармен ұсталуы тиіс. Тоқтатқыштарды алып тастамас бұрын,
таспалы Тежегіштің тартылғанына көз жеткізу керек.
Механизмді қоспас бұрын:
мұрын саңылауының астында жүзу құралдарының жоқтығына
және жұмыстардың жүргізілмегеніне көз жеткізу;
шынжыр жәшігінде, шынжыр қозғалысы ауданында немесе
арқандап байлау арқанында адамдардың бар-жоғын тексеру.
іске қосуға кедергі келтіретін кедергілердің жоқтығына көз
жеткізіңіз.
Тетікті іске қосу Зәкір-арқандап байлау операцияларын басқаратын
адамның командасы бойынша ғана орындалады. Бұл ретте оператор зәкірді
беру кезінде көзді қырынан қорғайтын қорғаныш көзілдірікте болуы тиіс.
Арқандап байлау операцияларын орындау кезінде барабанға өсімдік
арқанының 3-4 шлагы және синтетикалық шлагтардың көп саны салынады.
Жұмыс кезінде барабандағы шлагтардың әлсіз және аз санына жол
берілмейді.
Тыйым салынады:
- Зәкір-шынжыр мен арқандап байлау арқанының қозғалыс сызығында
немесе оларға жақын болуы;
- механизмнің айналмалы бөліктеріне қол тигізу;
- арқандарды арқандап байлау барабандарына тіпті қысқа уақытқа да
бекіту;
- айналмалы арқандап байлау барабанынан шлагтарды салу және алу;
- болат және өсімдік арқандарымен жұмыс істеу кезінде блоктар мен
барабандарға 1 м-ден жақын және синтетикалық арқандармен жұмыс істеу
кезінде 2 м-ден жақын болу және қолды ұстау;
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- кеменің инерциясын арқандап байлау арқандарын тарту арқылы
сөндіру;
- кеменің өшпеген инерциясы кезінде арқандарды беру және бекіту;
- егер адам бар болса, бөшкеге бекітілген арқан таңдаңыз;
- қайықтан лақтырылғанға дейін арқандап байлау арқанын таңдау;
- сырғымалы арқанды таңдаңыз. Арқанды барабанға сырғыту кезінде
механизмді тоқтатып, қосымша шлагтар салу керек.
Жүк көтергіш механизмдер және кеме шығырлары - орындауға
арналған кеме құралдарымен тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу.
Құрғақ жүк кемелеріндегі жүк құрылғыларының құрамына мыналар
кіреді: жүк жебелері немесе крандар; аппарель жетегінің механизмдері және
жүк люктерін ашу (жабу) және трюмді механикаландырудың ішіндегі
құралдар. Құю кемелерінде жүк құрылғыларының рөлін сорғылар мен
құбырлар орындайды, олардың көмегімен сұйық жүк қабылданады және
түсіріледі. Сусымалы жүктерді, ағаш чиптерін және т.б. тасымалдайтын
кемелерде жүк құрылғыларының құрамына таспалы конвейерлер,
пневматикалық тиегіштер және басқа да арнайы құрылғылар кіреді.
Жолаушылар кемелерінде жүк құрылғыларының санына әртүрлі
лифтілер (жолаушылар, командалар және багаж үшін), сондай-ақ кемеге
автомашиналарды, багажды және провизияларды тиеуге арналған
құрылғылар жатқызылуы мүмкін.
Жүк буындары жеңіл, жүк көтергіштігі 1, 3, 5, Орташа, жүк
көтергіштігі 8-10 тонна, ал ауыр жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады. Ауыр
салмақты жебелердің сыйымдылығы 200-300 тоннаға жетуі мүмкін, бірақ ең
көп тарағандары-40-60 тонна ауыр салмақты жебелер. Жүк жебелері
діңгектерге немесе жүк бағаналарына орнатылады.
Тіркелімнің қадағалауына жатпайтын жүк құрылғыларының
техникалық жай-күйін қарау мен тексеруді аға механиктің төрағалық етуімен
капитанның бұйрығымен тағайындалатын және еңбекті қорғау жөніндегі
қоғамдық инспекторды қамтитын Комиссия жүргізеді. Барлық жүк көтергіш
құрылғылар мен құрылғылар 3 айда бір рет тексеріліп, номиналдыдан 25%
асатын жүктемемен жылына кемінде бір рет сыналуы тиіс. Тексерулердің,
тексерулердің және сынақтардың нәтижелері арнайы журналдарда тіркеледі.
Жүк көтергіш механизмдерге күнделікті ТҚК орындау кезінде діріл
процесінде әлсіреуге бейім механизмдердің бекіту қосылыстарының жайкүйі тексеріледі және оларды тарту орындалады.
Тетікті іс-қимылға және апта сайынғы ТҚК дайындау кезінде олардың
жұмысын бос жүрісте тексеру жүзеге асырылады. Кран үшін бұл Көтеру,
түсіру, бумның ұшуын өзгерту және соңғы ажыратқыштардың әрекетін
тексере отырып, екі жаққа да бұрылу үшін бөлек тексеруден тұрады.
Крандарды пайдалану кезінде жүкті көтеру және жебенің ұшып
шығуын өзгерту соңғы ажыратқыштардың іске қосылуына жол бермейтіндей
шектерде краншы жүргізуі тиіс. Жүкті түсіруді қажет болған жағдайларда
таспалы тежегішті пайдалана отырып, жетекті қозғалтқыш іске қосылған
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кезде жүргізу қажет. Жүк көтерілген кезде редуктордың берілістерін
ауыстыруға тыйым салынады.
Жүк кранының жұмысы аяқталғаннан кейін ілінісу муфталарын өшіріп,
таспалы және қалыптық тежегіштерді босатып, жылдамдықты бейтарап
күйге қосу муфталарын орнатып, кран корпусын стопорларға орнату керек.
Шлюпка құрылғысы
Кемеде шлюпкалық құрылғы-бұл қайықтарды суға түсіру,
оларды бортқа көтеру және кемеде сақтау үшін қызмет
ететін конструкциялардың, айлабұйымдар мен
механизмдердің жиынтығы.
Шлюпка құрылғысы кеме қайтыс болған жағдайда адамдарды
құтқаруға, сондай-ақ рейдтік тұрақ кезінде жағалаумен және басқа
кемелермен қатынасуға арналған.
Шлюпка құрылғысының құрамына құтқару қайықтары, салдар мен
капсулалар, жұмыс қайықтары мен сапар катерлері кіреді, олардың саны,
құрылымы мен сыйымдылығы адамдардың санына, кеменің көлеміне, жүзу
сипаты мен ауданына байланысты анықталады. Сондай-ақ шлюпка
құрылғысының құрамына: құтқару қайықтарын тез және қауіпсіз түсіру және
көтеру үшін қызмет ететін шлюпбалкалар; шлюпкалар мен катерлерді жорық
бойынша сақтауға арналған құрылғылар (кильблоктар, найтовтар, тыстар)
кіреді.
Құтқару қайықтарына 10-нан 150 адамға дейін сыяды. Әрбір бортқа
Орнатылатын құтқару қайықтарындағы орындардың жалпы саны
жолаушылар, экспедициялық және кәсіпшілік кемелерінде кемедегі
адамдардың жалпы санының жартысына тең болуы тиіс; алыс жүзудегі өзге
де теңіз кемелерінде кемедегі орындардың жалпы санына тең болуы тиіс.
Қайықтарға қосымша, кейде олардың бір бөлігінің орнына (жолаушы
кемелерінде орындардың 25% - на дейін) үрлемелі салдар орнатылады.
Құтқару қайықтары оларға адамдардың қауіпсіз қонуын және кемені
20-ға дейін кез келген бортқа қисайту және 30 минут ішінде 10-ға дейін
дифферент кезінде түсіруді қамтамасыз ететіндей есеппен орналастырылады
(жүзудің шектелмеген ауданындағы жолаушылар және кәсіпшілік кемелер
үшін).
Құтқару шлюпкаларын, жұмыс шлюпкаларын және катерлерді ашық
палубаларда, бірақ толқын әрекетінен қорғалған орындарда форштевеннен
кеме ұзындығының 1/4 жақын емес жерде орнатады.
Құтқару қайықтарының артқы жағында орналасуы кезінде артқы
Қайықтың ахтерштевеньінен ескіш бұрандалардың қалақтарына дейінгі
қашықтық (бұл ауданда қайықтарды түсіру қауіпті емес) Қайықтың бір
жарым ұзындығынан кем болмауы тиіс.
Сыйымдылығы 30 адамға дейінгі шлюпкаларды Қол жетегі бар еспелі
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бұрандамен жабдықтауға жол беріледі. Құтқару шлюпкаларының бір бөлігі
(жүк кемелерінде біреуі, адамдардың көп саны бар кемелерде әрбір борттан
біреуі) кемінде 6 тораптың жылдамдығын қамтамасыз ететін мотормен
жабдықталады.
Сыйымдылығы 30 адамнан асатын қайықтар тек мотор жасайды. Бұл
ретте құтқару қайығы қысудан тұтанатын іштен жану қозғалтқышымен
(дизельмен) жабдықталады. Қозғалтқышта не қолмен іске қосу құрылғысы,
не екі тәуелсіз энергия көзінен: аккумуляторлық батареядан жұмыс істейтін
стартерден, Сығылған ауасы бар құрылғыдан немесе өзге де көзден жетегі
бар іске қосу құрылғысы болады.
Іске қосу құрылғысы іске қосу басталған сәттен бастап 2 минуттан
аспайтын
уақыт
ішінде
қозғалтқышты
-15°С
қоршаған
орта
температурасында іске қосуды қамтамасыз етуі тиіс.
Танкерлердің құтқару қайықтары басқа кемелердің қайықтарына
қарағанда 200°с дейінгі температурада жанатын мұнай өнімдері аймағында
кемінде 10 минут бойы қауіпсіз жүзу үшін бейімделеді, сондықтан оларды
жабық етіп жасайды және сыртқы бетін сумен арнайы суару жүйесімен
жабдықтайды. Танкерлік қайықтарда 6 тораптан кем емес жылдамдықты
дамытуға мүмкіндік беретін мотор болуы тиіс. Оларға сығылған ауаның қоры
10 минут ішінде адамдардың болуын және қозғалтқыштың жұмысын
қамтамасыз етуі тиіс.
Барлық құтқару қайықтары ескектермен, желкенмен, діңгекпен,
жүзбелі зәкірмен, екі балтамен (алдыңғы және артқы жағында), қайықты май
шамымен, желде тұтанатын сіріңкемен, шөміштері бар шелектермен,
құрғатқыш сорғымен, Тұщы су қорымен (бір адамға 3 литрден), провизиямен
(бір адамға 5000 кал есебінен), балық аулау керек-жарақтарының
жиынтығымен, теңіз ауруына қарсы дәрі қобдишасымен және
таблеткаларымен, химиялық жылытқыштармен (бір адамға бір литрден 10
адамға арналған жылытқышта), жеке құтқару құралдарымен, компаспен және
т.
Құтқару қайықтарының сыртқы беті, сондай-ақ құтқару қайықтары мен
салдарында көзделетін адамдардың ауа-райынан қорғайтын баспаналары
күндіз көрінетін ашық-қызғылт сары түске боялады.
Қайықтың алдыңғы бөлігінде екі борттан Қайықтың өлшемдерін, оған
орналастырылуы мүмкін адамдардың санын және тіркеу портын көрсететін
жазу жазылады. Қайыққа тиесілі кеменің атауы және оның реттік нөмірі
жоғарыдан көрінетіндей етіп жазылады.
Құтқару қайықтарын әр түрлі типтегі қайықтар көмегімен түсіреді.
Олар айналмалы (немесе радиалды), құлаған және гравитациялық.
Айналмалы қайықтарда Қайықтың құлауы қайықпен және қайықпен
қолмен жұмыс жасау нәтижесінде пайда болады.
Айналмалы (радиалды) қайықтар ескірген деп саналады және олар тек
шағын кемелерде немесе жұмыс істейтін қайықтарда қолданылады.
Құлайтын шлюпбалкалар іске қосу салмағы 2300 кг дейін құтқару
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қайықтарын түсіруге арналған. Қайықтың құлайтын типті қайықшаларда
Қайықтың құлатылуы қайықшаның бұрандалы жетектің көмегімен
құлауының нәтижесінде болады.
Ең көп таралған гравитациялық қайықтардың ерекшелігі-Қайықтың
құлауы тоқтатқыштарды қайтарғаннан кейін ауырлық күшінің әсерінен
болады (2.3.9-сурет). Бұл шлюпбалкалар ерекшеленеді шапшаңдық
вываливания шлюпки (2 мин артық емес), сондай-ақ сенімді жұмыс
жағдайында антикрена дейін 20. Сондықтан сыйымдылығы 1600 рег астам
жолаушылар, құймалы кемелерде. т және балық аулау кемелерінде тек
гравитациялық қайықтар қолданылады.
Гравитациялық шлюпбалкалар домалақ (сырғымалы) болып бөлінеді,
онда оған ілінген шлюпкасы бар жебе роликтердегі төсектің бағыттағыштары
бойынша жылжиды, бұл ретте қайықты құлатады және қайықты қайықтың
төменгі ұшында орналасқан топсаның айналуына байланысты қайықты
құлатады.
Топсалы қайықтың бір түрі-екі топсалы.Қайықты құлатқан кезде ол
алдымен артқы топсаның айналасында, содан кейін алдыңғы топсаның
айналасында айналады, бұл Қайықтың ұшуын арттырады.Қайықтың бұл
түрін одан әрі жетілдіру-төрт бұрышты қайықтар.
Шлюпбалкалардың əрбір жұбына қолмен немесе механикалық жетегі
бар бір шлюпка жүкшығыр қызмет көрсетеді.
Механикалық шлюпкалық шығырлар моторсыз (арқанмен арнайы
барабаны бар, оның бос ұшы канифас арқылы жүк шығырының арқандап
байлау барабанына, сымға немесе брашпильге жүргізіледі) және жетекті
(электрлік немесе пневматикалық жетегі бар) болады. Кейде екі жұп қайыққа
қызмет ететін екі барабан лебедкасы қолданылады.
Соңғы уақытта іске қосу шлюпкасының түбегейлі жаңа түрі пайда
болды: жабық шлюпка кеменің артқы жағында, әдетте, кеменің бойында
орналасқан көлбеу триггер құрылғысына орнатылады және ондағы
адамдармен бірге мұрнынан суға еркін лақтырылады (2.3.1.9-сурет).

2.3.1.9– сурет- Гравитациялық шлюпбалкаларға бекітілген шлюпка
және шлюпканы шлюпбалкаға бекіту
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Қайықты көлбеу алаңнан еркін құлау әдісімен түсіру қайықшалар
көмегімен түсіру алдында белгілі бір артықшылықтарға ие:
түсіру кезінде шлюпка кеме бортына соғылуға ұшырамайды, ол кеме
барысында суға түсірілуі мүмкін, шлюпка лақтырылғаннан кейін кемеден
едәуір қашықтыққа алыстатылады, бұл оның суға төгілген мұнай өнімдеріне
түсу қаупін азайтады.
Қайықтың құлауы және оның суға соғылуы кезінде ондағы адамдар
қысқа мерзімді жүктемені сезінеді. Шлюпка оларда отырған адамдардың
денесіне динамикалық жүктемелердің әсерін азайтатын креслолармен
жабдықталады.

2.3.1.10-сурет- Еркін құлау әдісімен түсірілетін қайықтар
Орындықта тұрған адам Қайықтың құлаған кезде оның қозғалыс
бағытына қарай орналасады. Креслолар денені және жамбастарды қорғауға
арналған жұмсақ материалмен қапталған, бас киіммен және қауіпсіздік
белдіктерімен жабдықталған, олар адамды 100 кг-ға дейін ұстап тұруы керек,
тіпті қайық төңкерілген күйде болса да.
Креслолар қайықты қозғалысқа келтіру құралдарымен және басқа да
жабдықтармен жұмыс істеуге кедергі келтірмеуі тиіс. Қайықты көлбеу
жазықтықпен ажырататын құрылғы Қайықтың ішінен іске қосылатын екі
тәуелсіз жүйеден тұрады. Оны кездейсоқ пайдаланудан қорғау керек.
Қайық суға түскенге дейін құтқару кеудешелерін кию ұсынылмайды.
Шлюпка кеменің 10-ға дейінгі дифференті және 20-дан кем емес кез
келген бортқа қисаюы кезінде жұмыс істемейтін қозғалтқышы бар суға
тастауға есептелген.
Жүзудің шектелмеген және шектелген ауданының теңіз кемелерінде
әрбір бортта адамдар борт сыртына құлаған кезде дереу пайдалану үшін
ұзындығы 8,5 м аспайтын бір моторлы (кезекші) шлюпкадан және
жағалаумен немесе рейдте тұрған кемелермен байланыс үшін қызмет ететін
жұмыс шлюпкаларынан (кемеге бір-екі), қосалқы зәкірлерді бастырудан және
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кеменің жанындағы басқа да жұмыстардан көзделеді. Олар бірнеше адамға
ғана арналған және құтқару қайықтарына қарағанда әлдеқайда аз. Ірі теңіз
кемелерінде жұмыс қайықтарынан басқа сол мақсаттар үшін катерлер
пайдаланылады.
Жұмыс қайықтары мен қайықтарды қайықтар немесе кәдімгі жүк
крандары арқылы суға түсіреді. Қайықтар ростр-блоктарға (тіректерге)
жорық бойынша бекітіледі, олардың тірек бөлігі айналма түрінде жасалған
және желкенмен қапталған жұмсақ киіз жастықпен қапталған.
Шлюпкалық найттарды тез қайтару үшін оларға глаголь-гаки кіреді.
Қайықтарды гравитациялық қайықшаларға бекітетін найтовтар қайықшаның
тоқтатқышының қайтарылуымен бір мезгілде автоматты түрде беріледі.
Құтқару үрлемелі салдарды (ең аз жолаушы сыйымдылығы 5 адам) бір
шкентельде арнайы крандармен суға түсіреді (2.3.1.11-сурет). Кран бортқа
қарай бұрылады, сал арқанға бекітіледі, борт сыртына шығарылады және
автоматты түрде үрленеді; жолаушылар салда орын алғаннан кейін оны 3040
м/мин жылдамдықпен суға түсіру басталады (қисайту кезінде 15-ке дейін
түсіруге болады).

2.3.1.11-сурет - Үрлемелі құтқару салы
Түсірілетін сал кеме бортына соғылуға және кем дегенде 3 м биіктіктен
суға лақтыруға, бұл ретте зақымдануды алмауға тиіс.
Суға түсірілген сал автоматты түрде босатылады (шкентельдің керілуі
азайған кезде) және келесі сал түсіру үшін гак жоғары көтеріледі. Жеткілікті
орын санымен міндетті шлюпкалардың қағидаларында көзделгеннен тыс
орнатылған құтқару үрлемелі салдарды түсіруге емес, суға тастауға болады;
суға түсірілген сал автоматты түрде үрленеді. Барлық құтқару құралдары
тұрақты әзірлікте болуы және бекітілген регламентке сәйкес қызмет
көрсетілуі тиіс.
Шлюпкалы шығырларды пайдалану кезінде мыналар қажет:
 Шығырдың жарамдылығын мерзімді тексеру жолымен оның
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қайықтарды түсіруге тұрақты дайындығын қамтамасыз ету. Бұл ретте
шығырға техникалық қызмет көрсетуді дайындаушы зауыт көздеген
регламентке сәйкес жүргізу қажет.
 Қол жетегіне арналған тұтқаларды тікелей шығырларда сақтау
керек. Қол жетегін бұғаттау құрылғысы жарамды күйде болуы тиіс.
 Қайықты түсіруді электр қозғалтқышы ажыратылған кезде таспалы
Тежегіштің көмегімен жүзеге асыру қажет.
 Шлюпканы электр жетегін пайдалана отырып көтеру кезінде қол
жетегінің тұтқасының алынғанына көз жеткізу керек, содан кейін электр
қозғалтқышын қосу керек. Электр қуаты болмаған жағдайда қолмен басқару
тұтқасын орнатыңыз, қайықты көтеріңіз және тұтқаны алыңыз.
 Қайықты көтеру кезінде Қайықтың мұрны мен артқы жағының
біркелкі көтерілуіне жол бермеу үшін арқанның барабанға дұрыс салынуын
қадағалаңыз. Егер көтеру кезінде трос дұрыс төселмесе, Қайықтың көтерілуін
тоқтату, тросты тегістеу, содан кейін көтеруді қайтадан жалғастыру қажет.
Рульдік құрылғы
Рульдік құрылғы кеменің басқарылуын қамтамасыз етеді, яғни желдің,
ағыстың және толқындардың әсеріне қарамастан, кемені курста ұстауға
немесе қозғалыс бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Барлық өздігінен
жүретін кемелер осы құрылғымен жабдықталады.
Барлық кеме құрылғыларының ішінде рульдік құрылғы ең көп
жүктелген, өйткені ол кеменің жүрісі кезінде үнемі жұмыс істейді. Осы
себепті кемелердің барлық кластарына арналған руль сенімді және берік
болуы керек, өлшемдері мен салмағы аз, сонымен қатар үнемді болуы керек.
Рульдік құрылғының құрамына руль, руль жетегі, басқару жетегі кіреді.
Руль немесе айналмалы саптама кеменің бағытта тұрақтылығын және
берілген траектория бойынша қозғалысын тікелей қамтамасыз етеді.
Руль жетегі руль машинасынан руль баллеріне немесе айналмалы
саптамаға күш беру үшін қолданылады.
Рульдік машина рульді (бұрылмалы саптаманы) диаметрлік
жазықтықтан қажетті бұрышқа ауыстырып салу және оларды берілген
қалыпта ұстап тұру арқылы жүзеге асырылатын агрегат болып табылады.
Рульдік машина руль дискісімен бірге руль жетегі деп аталатын біртұтас
кешенді құрайды.Руль қаламының кеменің диаметрлі жазықтығына қатысты
жағдайы арнайы аспаппен — аксиометрмен бекітіледі.Рульдік құрылғының
жалпы көрінісі 2.3.12 суретте көрсетілген
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2.3.1.12-сурет – Рөл құрылғысы: 1 – рөл қаламы; 2 – рудерпис; 3–
баллер; 4 – төменгі подшипник; 5 – руль машинасы; 6-гельпорт құбыры.
Рөлге руль қаламы мен баллер кіреді.
Румпель- руль баллерінің бас бөлігіне оның осіне перпендикуляр
бекітілген арнайы рычаг.
Рөлге қауырсыны- бұл ішкі нығайтқыш қабырғалары бар жалпақ екі
қабатты жетілдірілген қалқан, оның ауданы теңіз кемелерінде DP (диаметрлік
аймақ) батырылған бөлігінің 1/40-1/60 құрайды. Руль қаламының ішкі қуысы
судың енуіне жол бермейтін кеуекті материалмен толтырылған.
Руль
қаламының
негізі-рудерпис-руль
қаламының
көлденең
қабырғалары бекітілген массивті тік өзек.
Рудерписпен бірге рульді рудерпостқа ілу үшін ілмектер құйылады
(немесе шығарылады).
Баллер - бұл рульдің қауырсыны айналатын өзек. Төменгі соңы
баллера
әдетте бар криволинейную пішін
және
баллерді
болттармен руль қаламымен қосуға арналған фланецпен аяқталады. Бұл
баллердің руль қаламымен ажыратылатын қосылымы жөндеу кезінде рульді
алу үшін қажет. Кейде фланецті қосылыстың орнына құлып немесе конус
қосылымы қолданылады.
Руль баллері корпустың артқы бөлігіне гельмпорт ттну арқылы кіреді
және платформалардың немесе палубалардың бірінде орналасқан арнайы
тіреуіш подшипникпен ұсталады. Баллердің жоғарғы бөлігі екінші
мойынтіректен өтіп, румпельге қосылады.
Кеме корпусына бекіту әдісі бойынша:
 жай;
 аспалы;
 полуподвесные.
Қимасы бойынша рульдер ламельді және жеңілдетілген болып
бөлінеді.
Қимадағы жеңілдетілген руль-қуыс тамшы тәрізді пішінге ие, өңдеуді
жақсартады, бұранданың тиімділігін арттырады, өзіндік суға ие болады,

116

мойынтіректерге жүктемені азайтады. Осы артықшылықтарға байланысты
барлық дерлік теңіз кемелерінде жетілдірілген рульдер бар.
Айналу осінің орналасуы бойынша рульдер: теңгерімсіз, жартылай
теңгерімсіз және теңгергіш болып бөлінеді (2.3.1.13-сурет).
Теңгергіш және жартылай теңгергіш рульдерде руль алаңының бір
бөлігі (20% - ға дейін) рульдің айналу осінен мұрынға орналасқан, бұл рульді
бұру үшін қажетті момент пен қуатты және мойынтіректерге жүктемені
азайтады.
Тепе-теңдік рульдері-қауырсыны айналу осімен екі тең емес бөлікке
бөлінетін рульдер: үлкені - осьтен артқы жағына, кішісі-мұрынға;
Полубалансирные рульдер ерекшеленеді теңгерімдік деп балансирная
бөлігі жасалуы мүмкін барлық биіктігі бойынша рульді.
Теңгергіш
және
жартылай
теңгергіш
рульдер
өтемақы
коэффициентімен, яғни рульдің тиісті аудандарының қатынасымен
сипатталады.
Руль түрін таңдағанда тепе-теңдік және жартылай тепе-теңдік
рульдеріне артықшылық беру керек, өйткені оларды ауыстыру аз күш пен аз
қуатты рульдік машинаны қажет етеді, теңгерімсіз рульдерді ауыстыруға
қарағанда аз қуат жұмсалады. Мұндай рульдерді кеме корпусына бекіту
қиынырақ, сондықтан рульді борттан бортқа ауыстыру үшін аз күш қажет
болатын баяу жүретін кемелерде қарапайым рульдер қолданылады. Мұз
жағдайында жүзу кезінде, сондай-ақ бітелген фарватер жағдайында, әдетте,
теңгерімсіз рульдер орнатылады.

2.3.1.13-сурет – Рульдердің негізгі түрлері: а – қарапайым теңгерімсіз; б
– теңгергіш; в – аспалы теңгергіш; г-жартылай аспалы теңгергіш
Теңгергіш және жартылай теңгергіш рульдердің артықшылығыолардың қысым орталығы теңгерімсіз рульдерге қарағанда айналу осіне
жақын орналасқан, сондықтан момент аз болады. Бұл өз кезегінде тепе-теңдік
және жартылай тепе-теңдік рульдерін ауыстыру үшін рульдік машинаның
қуаты аз болады дегенді білдіреді.
Рульдік машиналар қолмен, электрлік және гидравликалық болып
бөлінеді. Электр қозғалтқышынан механикалық берілісі бар рульдік
машиналар электрлік деп аталады, ал электр қозғалтқышынан гидравликалық
берілісі бар машиналар гидравликалық деп аталады.
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Дизайн өнімділігі мен жетек түріне сәйкес рульдік машиналардың
келесі түрлері бөлінеді:
1-Қолмен басқару машиналары:
- секторлы-румпельді жетегі бар;
- румпель жетегі бар.
2-электр рульдік машиналар:
- секторлы-румпельді жетегі бар;
- бұрандалы жетегі бар.
3-гидравликалық рульдік машиналар:
- плунжерлік (поршеньдік) типті;
- барысында қалақты типті
Рульдік машиналарға техникалық қызмет көрсету
Кеме порттан шыққанға дейін 12 сағат ішінде рульдік машина іске
қосуға дайындалуы, жұмыста тексерілуі және СОЛАС талаптарына сәйкес
сыналуы тиіс. Бұл ретте пайдалану жөніндегі фирмалық нұсқаулықтарды
және қолданыстағы басшылық техникалық материалдарды басшылыққа
алған жөн. Тексеру мен сынауды ГРМ (ЭМРМ) пайдаланумен және (немесе)
қызмет көрсетумен айналысатын командалық құрамның адамдары
орындайды.
Рульдік машиналарды іс-қимылға дайындау, тексеру және сынау
кезінде мыналарға ерекше назар аудару керек:
- золотниктердің жылжуының жеңілдігі және олардың басқару
білікшелері бар қосылыстарда кептеліп қалуының, қиғаштығының және
үлкен люфтінің болмауы;
- золотник беттерінің және олардың тығыздағыштарының жай-күйі;
- нөлдік эксцентриситет кезінде реттелетін беру сорғыларының
біліктерін қолмен айналдыру жеңілдігі;
- тоқтатқыш храповиктерді немесе гидрозамкаларды іске қосу;
- кеңейту бактарындағы жұмыс сұйықтығының деңгейі, бекіту
клапандарының жағдайы.
Сипатсыз Шу мен тарсылдар, жұмыс сұйықтығының сыртқы ағулары,
рульдің оны қайта салу кезінде секірулері мен кідірулері, сондай - ақ өзі
аспаптарының басқару білікшелерінің, гидрокүшейткіштердің (немесе
сорғыларды басқарудың иінтіректі механизмдерінің), радиалды-поршеньді
сорғылардың жылжымалы блоктарының (немесе осьтік-поршеньді
сорғылардың бесігі) және рульдің өздігінен тербелістері (Өшпейтін мерзімді
қозғалыстар) болмауы тиіс.
Рульдік машиналар жақсы реттелуі керек. Реттеу сапасының
көрсеткіштері:
- берілген жағдайға рульді орнатудың ең үлкен дәлдігі, берілген
айырмашылықпен анықталады - (басқару постында) нақты (руль жетегінің
шкаласы бойынша) рульді ауыстыру бұрыштары (қол жеткізуге болатын
дәлдік ±0,5 рульді ауыстыру бұрыштары ±10);
- сорғылардың нөлдік қалпының минималды, сәйкес келмеуі (жұмыс
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істеп тұрған сорғыларды қайта қосу кезінде руль қалпының 0,5 өзгеруінен
артық емес);
- шектеулі - (номиналды орын ауыстырудың 10% - нан аспайтын) бас
сорғының басқару органындағы люфт;
- басқару жүйесінің сезімтал еместігінің шағын жалпы аймағы (рульді
бір бағытта немесе басқа бағытта түйістіру сәтіне дейін руль дөңгелегін
бірқалыпты бұру жолымен айқындалады);
- басқару режиміндегі минималды руль жылдамдығы
"Қарапайым»;
- өздігінен тербелістердің болмауы.
Кеме жүрісі кезінде вахта механигі вахтаны қабылдай отырып
румпельдік үй-жай мен рульдік машинаны қарап шығуға міндетті, ал вахта
моторисі (машинисі) оларды вахтада екі рет қарап тексеруге тиіс.
Бұл жағдайда Сіз мыналарға назар аударуыңыз керек:
 болуы майлау
майлар
на
қажайтын егжей-тегжейлі, в
редукторлардың пресс-май жағғыштары мен қарау шыныларында;
 реттеуші және тоқтатқыш құрылғылардың жай-күйі (тарсылдамау
және мойынтіректердің қызуы болмауы тиіс);
 нұсқағыштардың рульдің жағдайына сәйкестігі;
 температура (қыста 5°C-тан төмен болмауы керек) және румпель
бөлмесінің салыстырмалы ылғалдылығы (аспауы керек
Электр жабдығының оқшаулау кедергісінің күрт төмендеуін
болдырмау үшін 85 % )
Кеңейту
бактарындағы
жұмыс
сұйықтығының
деңгейіне,
гидравликалық контурлардың (Күштік және басқару) манометрлерінің
көрсеткіштеріне, руль дөңгелектерінің тегістігіне (кідіріссіз және секірусіз)
ерекше назар аудару керек; жұмыс сұйықтығының қызып кетуіне және
сыртқы ағуларға, руль жетегінің сорғылары мен механикалық
қосылыстарындағы тән емес шу мен тарсылдарға, сондай-ақ ГРМ (ЕГРМ)
бөлшектері мен тораптарының өздігінен тербелістеріне жол бермеу керек.
Рульдеу машинасының спецификациялық параметрлері мен жұмыс
көрсеткіштерінен елеулі ауытқулар анықталған кезде вахта механигі оның
жұмысын тұрақты бақылауды ұйымдастыруға, бұл туралы аға (бас)
механикке баяндауға және машина журналында тиісті жазба жасауға
міндетті.
Вахта барысында механик басқару пультіндегі аспаптар мен
сигнализаторлардың көрсеткіштері бойынша рульдік машинаның дұрыс
жұмыс істеуін мезгіл-мезгіл бақылап отыруы тиіс.
Жүзу ерекше сақтықты талап ететін аудандарға (бұғаздарға,
каналдарға, шлюздерге, мұз жағдайында, тығыз акваторияларға)
жақындаудың алдында руль машинасын қашықтықтан басқару жүйелерінің
қолмен жұмыс істеу режиміндегі (мысалы, "бақылаушы" және "қарапайым")
жарамдылығы тексерілуге тиіс. Бұл аудандарда бір уақытта сенімді жұмыс
істей алатын екі сорғы жұмыс істеуі керек.
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Рульдік машинаның сорғыларының біреуі істен шыққан жағдайда,
басқару бекеттерінде капитанның вахталық көмекшісі екіншісіне ауысуды
орындайды, ал вахта механигі бұл ретте бас тарту себептерін анықтау және
жою жөнінде дереу және тиімді шаралар қабылдауға, болған жағдай туралы
аға (бас) механикке баяндап отыруға міндетті.
Әдеттегі жағдайларда бір сорғының жұмысынан екіншісіне ауысулар
бұл туралы вахта механигінің ескертуінен кейін орындалуы тиіс, ол бұл ретте
басқару пультіндегі аспаптар мен сигнализаторлардың көрсеткіштері
бойынша рульдік машинаның дұрыс жұмыс істеуін бақылауға міндетті.
Қашықтықтан басқарудың барлық жүйелері істен шыққан жағдайда
"жергілікті" (румпельдік үй-жайда) басқаруға көшу жүзеге асырылады.
Арқандап байлау операциялары аяқталғаннан және әзірлігі алынғаннан
кейін рульдік машинаны жұмыс сұйықтығының қызып кетуінің және сыртқы
ағуының болмауына, оның шығыс бактарындағы қалыпты деңгейіне және
басқару жүйесі мен сорғылардың басқару органдарының бейтарап (орташа)
жағдайына ерекше назар аудара отырып, тоқтату және тексеру қажет.
Рульдің қауырсыны диаметрлі жазықтықта орнатылуы тиіс.
"Қарапайым" Басқару режимінде рульдің "сырғуы" тән БМГРпайдалану кезінде басқару постында режим белгілеу керек
"Следящий".
Гидравликалық рульдік машиналарда келесі сипаттамалық ақаулар
бар:
1. Бір негізгі сорғы қондырғысының істен шығуы.
ҰКП-мен немесе оның электр жетегімен немесе сорғыны негізгі клапан
қорабымен жетек тісті сорғылармен немесе сорғының гидрокүшейткішімен
жалғайтын құбырлармен ақаулық немесе авария болған жағдайда мыналарды
орындау қажет: сорғының Электр қозғалтқышын дереу тоқтату, негізгі
клапан қорабындағы сорғының ажыратқыш клапандарын жабу, ауыспалы
өнімділіктің резервтік сорғысының Электр қозғалтқышын іске қосу осы
сорғының клапанын негізгі клапан қорабына ашу (егер олар жабық болса).)
2. Екі негізгі сорғы қондырғысының істен шығуы.
Екі ҰКП-мен немесе олардың электр жетектерімен немесе сорғыны
басты клапанды қораппен немесе жетекті тісті сорғылармен немесе
сорғылардың екі гидрокүшейткіштерімен хабарлайтын құбырлармен ақаулық
немесе авария болған жағдайда: екі сорғының электр қозғалтқыштарын дереу
тоқтату, сорғылардың басты клапанды қораптағы барлық ажыратқыш
клапандарын жабу, авариялық агрегаттың клапанды қорабындағы барлық
клапандарды ашу авариялық агрегаттың ауыспалы өнімділігі сорғысының
Электр қозғалтқышын іске қосу, рульді авариялық агрегаттың штурвалы
арқылы ауыстырып салуды жүргізу қажет.
3. ПУ 1-2 басқару құралының әрекетінен шығу.
ПУ 1-2 басқарудың бір аспабы істен шыққан жағдайда электр
жабдығына қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алу қажет.
4. ПУ 1-2 басқару аспаптарының екеуінің де істен шығуы.
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Екі ПУ1-2 басқару аспаптары істен шыққан жағдайда қолмен басқару
штурвалынан қолмен басқаруға көшу қажет.
5. Жетек цилиндрінің баллерге істен шығуы.
Жетек цилиндрлерінің бірі баллерге немесе осы цилиндрді негізгі
клапан қорабымен байланыстыратын құбырға зақым келген жағдайда,
зақымдалған цилиндрді ғана емес, сонымен қатар оған іргелес немесе қарамақарсы орналасқан екінші цилиндрді де ажырату қажет, ол үшін негізгі клапан
қораптарында зақымдалған цилиндрдің және оған іргелес цилиндрдің
ажыратқыш клапандары жабылып, негізгі клапан қораптарында осы
цилиндрлердің қайта іске қосу клапандары ашылады. Барлық жағдайларда
негізгі клапан қораптарының клапандарын ауыстыру Электр гидравликалық
рульдік машинаны өндіруші зауыттың кестесін басшылыққа ала отырып
жүзеге асырылады.
6. Басқару жүйесінің жетекті тісті сорғысы гидрокүшейткішке май
бермейді.
Суық маймен жұмыс істеген кезде (ұзақ үзілістен кейін сорғыны іске
қосқан кезде), электр қуатын беретін беріліс сорғысы майдың
тұтқырлығының күрт артуына байланысты Шығыс цистернасынан майды
сорып алмауы мүмкін.
Бұл ақаулықты жою үшін жетекті тісті сорғыны клапан арқылы шығыс
цистернасынан оның сору құбырын маймен толтыру үшін резервтікке
ауыстыру қажет және манометр кгс/см2 қысымын көрсеткеннен кейін осы
сорғыны шығыс цистернасына қайта қосу қажет. Майды 30°C-тан жоғары
қыздырған кезде Май салқындатқыштарды қосу керек.
7. Сүзгінің істен шығуы.
Рульдік машинаның жұмысы кезінде сүзгілер бітеліп қалуы мүмкін.
Сүзгіні тазарту үшін айнымалы жұмыс істейтін сорғыны тоқтатып, сақтық
көшірмеге ауысу керек. Триггерді бұрап (майдың сүзгіге кіруін алдын-ала
жауып) және сүзгі корпусынан майды төгіп тастаңыз, сүзгіні бөлшектеңіз
және оның торларын шайыңыз. Тазалаудан кейін сүзгі жиналып, торлар мен
дискілердің дұрыс орналасуына назар аударады және жұмыс күйіне
келтіріледі, ол үшін триггер бұралып, сүзгі магистральға жеткізіледі
8. Рульдік машинаның престерінің гидравликалық бөлігінде біркелкі
емес жылдамдықпен (дүмпулермен) және шуылмен қозғалуы. Бұл
ақаулықтың себебі-жұмыс сұйықтығын сорған кезде ауа шүмектері арқылы
шығарылатын жүйеге ауа кіруі.
9. Рульдік машина рульді сервомотордың реттелуінің бұзылуына
байланысты шекті мәннен аз бұрышқа ауыстырады.
10. Рульдік машина сорғының дұрыс жұмыс істемеуіне, басқару
бекетіндегі сорғыларды басқарудың механикалық бөлігіне, сондай-ақ
машина жүйесінде жұмыс сұйықтығының болмауына байланысты рульді
ауыстырмайды.
11. Рульдік машина рульді тек бір бортқа ауыстырады, оны орташа
қалпына келтірмейді. Мұның себебі гидравликалық машинаның сақиналы
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құбырының филиалындағы клапандардың ақаулығы болуы мүмкін. Рульдік
құрылғыны пайдалану кезінде баллердің бұралуын (кеме корпусымен және
сектордың өзімен байланысты төлкедегі белгі бойынша) қадағалау қажет.
Болған жағдайда бұрышының бұрау, өру 4° бақылау, олар болуы тиіс
күшейтілді. Егер бұралу бұрышы 7° - тан аз болса, онда Регистрдің
рұқсатымен рульді одан әрі пайдалануға рұқсат етіледі. Егер бұралу бұрышы
7-15° болса, сектор (румпель) тіркеу инспекторының рұқсатымен жаңа кілтке
ауыстырылуы керек. Кеменің мұндай ауыстырып қондырусыз теңізге
шығуына тыйым салынады. Бұралу бұрышы 15° - тан асқан кезде баллер
зауыттық жөндеуге немесе ауыстыруға жатады.
2.4 Өміршеңдік үшін күреске арналған кеме құралдарының
жинақтылығын және авариялық жағдайларға дайындығын тексеру
Жалпы қағидалар. Кемелер мен кеме персоналының авариялық
жағдайларда іс-қимыл жасауға дайындығына қойылатын халықаралық және
ұлттық талаптар компания кемелері мен кеме капитандарының компания
кемелері мен олардың қызмет ету ауданының ерекшелігін ескеретін кеме
персоналын даярлаудың арнайы нормалары мен қағидаларын белгілеуде
шектемейді.
Кемелер мен экипаждардың авариялық жағдайларда іс-қимыл
жасауға дайындығын компанияда оған арнайы уәкілеттік берілген адамдар
(адамдар) жүргізуге тиіс.
Компания куәландыру үшін өзінің авариялық жағдайларда
экипаждардың іс-қимылын қамтамасыз ету жүйесін көрсетуге тиіс:
1) Кемелерді арнайы құралдармен жабдықтау жоспарлары;
2) капитандарды, кеме офицерлерін және кеме командаларының
мүшелерін теориялық және тренажерлік даярлау жоспарлары;
3) барлық кемелердің дабылдары бойынша кеме кестелері;
4)
авариялық
жағдайлар
мен
жағдайлар
туралы
кеме
хабарламаларының рәсімі және оларды компанияда өңдеу рәсімі;
5) компанияның лауазымды тұлғалары мен бөлімшелерінің авариялық,
әсіресе түнгі уақытта хабарламалар алған кездегі іс-қимыл тәртібі, оның
ішінде органдармен өзара іс-қимыл тәртібі. Көлік министрлігі, Төтенше
жағдайлар министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Қорғаныс
министрлігі, жергілікті билік және басқа да билік органдары.
Кеме экипажының барлық адамдары қауіпсіздік техникасы мен өрт
қауіпсіздігі жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарды, сондай-ақ
санитариялық қағидаларды білуге және орындауға міндетті.
Қандай да бір техникалық құралдың қалыпты жұмысын немесе
қанағаттанғысыз жай-күйін анықтаған экипаж мүшесі бұл туралы
капитанның вахталық көмекшісіне (вахталық механикке) баяндауы тиіс.
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Кез келген кеменің техникалық құралын пайдаланудан шығару тиісті
вахта офицеріне алынған рұқсат туралы міндетті түрде хабарлана отырып,
капитанның аға көмекшісінің (аға механиктің) рұқсатымен ғана жүргізіледі.
Кеменің өміршеңдігі үшін күресті ұйымдастыру корпустың су
өткізбеушілігін қамтамасыз ету, өрттер мен жарылыстардың пайда болуы
мен таралуының алдын алу жөніндегі тиімді іс-қимылдар үшін адамдарды,
техникалық құралдарды, авариялық мүкәммал мен материалдарды ұтымды
бөлу және пайдалану мақсатына ие.
Сонымен қатар, егер қажет болса, кемені тастап кетуге дайындық
жұмыстары ұйымдастырылады.
Төтенше жағдайлардағы оқиғалардың дамуын нақты болжау мүмкін
емес. Сондықтан авариялық жағдайларда (көмек көрсету, өрт, соқтығысу,
жүктің орнын ауыстыру, қарақшылардың шабуылы және т.б.) капитандар
мен кеме экипаждарының іс-қимылдарының практикада әзірленген
тәжірибесін нақты жағдайлар мен жағдайларда тиімді деп санайтын
шешімдер қабылдауда Капитанды шектемеуі тиіс ұсынымдар нысанында
баяндау керек.
Дабылдарды жариялаудың мақсаттары. Жалпы кемелік дабылдың
мақсаты-кез келген қауіпке (тесуге, ықтимал қақтығыстарға, қайраңға қонуға
немесе қарақшылардың шабуылына және т.б.) қарсы тұру үшін экипажды
жұмылдыру. Сондықтан жалпы кеме дабылы кестесі мыналарды қамтуы
керек:
1) экипажды вахтаға және авариялық партияларға (топтарға) бөлу);
2) жинау орындары - вахтаның құрамына кірмейтін жолаушылар мен
экипаж мүшелері үшін негізгі және резервтік (дабыл жарияланған кезде
вахтада жүрген экипаж мүшелері оларды ауыстырғаннан кейін немесе
капитанның нұсқауы бойынша жинау орындарына жіберіледі);
3) кеме иесімен және басқа кемелермен радиобайланыс орнату
жөніндегі міндеттер;
4) дабыл және апат сигналдарының датчигі (АПСТБ) және авариялық
буа (егер бұл мүмкін болса) бойынша автоматты түрде кеменің ағымдағы
координаттарын қою жөніндегі міндет);
5) құтқару құралдарын түсіруге дайындалуға және СОЛАС-74
халықаралық конвенциясына сәйкес басқа да іс-әрекеттерге жауапты.
Өрт дабылының мақсаты жолаушылар мен экипажға адамдарды
сақтау, отты тез арада оқшаулау және оны өтеу үшін өртті анықтау фактісі
туралы ақпарат беру болып табылады. Сондықтан өртке қарсы кесте (жалпы
кеме дабылына қосымша) қамтамасыз етілуі керек):
1) Жолаушыларды жинауға және эвакуациялауға жауапты
(жолаушылар кемесінде);
2) өртке қарсы жүйелер мен құралдарды іске қосуға жауапты;
3) түтіндеген үй-жайлардан адамдарды эвакуациялау, өрт ошағын
барлау және оны сөндіру үшін тыныс алуды оқшаулағыш аппараттарда
жұмысқа жіберілген адамдарды;
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4) медициналық көмек көрсетуге жауапты адамдардан құралады.
Кезекші қайықты түсіру бойынша кесте ("борт сыртындағы адам")
қарастырылуға тиіс:
1) Жүріс көпіріндегі қосымша байқаушыларды жинау орны;
2) кезекші қайықты түсіруге дайындауға жауапты;
3) кезекші Қайықтың командирі (командирдің орынбасары) және
экипажы;
4) әртүрлі құралдардың (радио, телеграф, радиотелефон, МСС
жалаулары, прожектор және т. б.) көмегімен хабарлау бойынша міндеттер.);
5) медициналық көмек көрсетуге және адамдарды бортқа қабылдауға,
экипаж мүшелерін жинау орындарына (вахтадан басқа) жауапты адамдардың
қатысуымен жүргізіледі.
Кемені қалдыру жөніндегі кесте мыналарды көздеуге тиіс:
1) кеменің барлық үй-жайларында адамдардың болмауын тексеруге
жауапты (әрбір тұрғын бөлікке немесе үй-жайлар тобына екіден кем емес);
2) әрбір құтқару құралын түсіруге және түсіруге жауапты
командирлерді, командирлердің орынбасарларын (старшиналарын) қамтиды;
3) қозғалтқыштың жұмысын, радиобайланысты және медициналық
көмекті қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, жолаушылар мен
экипажды құтқару құралдары бойынша бөлу;
4) тасымалданатын радиостанцияны және авариялық буйды қоса
алғанда, құтқару құралдарына қосымша мүлікті әкелу, АПСТБ-ға
координаттарды қою және апат сигналын беру, кеме желдеткішін сөндіру,
картаны, кеме құжаттарын, құндылықтарды құтқару жөніндегі міндеттер
болып табылады.
Экипаждардың дайындығын ұйымдастыру. Құтқаруға және
өміршеңдік үшін күреске дайындық жүйесі экипаждың әрбір мүшесінің:
1) дабыл сигналдарын ажырату;
2) құтқару кеудешесін және гидротермокостюм кию, суға дұрыс секіру;
3) суда ұстау;
4) борт сыртына тастауға (түсіруге) және құтқару салдарын
пайдалануға жол берілмейді;
5) құтқару қайығын түсіруге дайындау;
6) шлюпкалы қозғалтқышты іске қосуға, шлюп-тальдарды беруге, кеме
бортынан кетуге;
7) авариялық шлюпкалық радиостанцияларды, тасымалданатын УҚТрадиостанцияларды пайдалануға жол берілмейді;
8) қайықта жабдықтауды табу және пайдалану;
9) пиротехниканы пайдалануға тыйым салынады;
10) шлюпкалық дәрі қобдишасында дәрі жиынтығын және
медициналық жабдықтауды пайдалана отырып, Алғашқы медициналық
көмек көрсетуге міндетті;
11) дауылтраптарды және мусингтері бар шкентельді пайдалануға жол
берілмейді;
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12) жағдайды қысқаша және нақты баяндауға міндетті;
13) құтқару шеңберлерін пайдалану;
14) әртүрлі өрт сөндіргіштермен және тасымалданатын көбікгенераторлармен жұмыс істеу;
15) оқпаншы болып жұмыс істеуге;
16) өрт сөндірушінің оқшаулағыш тыныс алу аппараттары мен
жарақтарын пайдалануға; ;
17) өртті сөндірудің әртүрлі тәсілдерін қолдану;
18) ойықтарды бітеу.
Экипаждың әрбір мүшесі өз кемесінде білуге тиіс:
1) оның құрылымдық ерекшеліктері;
2) егжей-тегжейлі вахта атқару орны және мекеме бойынша үй-жай;
3) дабылдар бойынша міндеттер;
4) құтқару шеңберлерінің, рожоктардың, өрт сөндіргіштердің,
қайықтарға шығу жолдарының, авариялық өрт сорғысы мен авариялық
дизель-генератордың, өрт сөндіру станцияларының, қайықтардың, құтқару
салдарының, қосалқы кеудешелердің, авариялық бекеттердің, өртке қарсы
мүлкі бар үй-жайлардың, пиротехникасы бар жәшіктердің, кілттері бар
тақтайлардың орналасуы; 5) көпір мен траптың телефон нөмірлері;
Командалық құрам, сонымен қатар, білуі керек:
1) өз бағыныстыларының авариялық партиядағы немесе дабылдар
жөніндегі топтағы міндеттері;
2) құтқару қайықтарын суға түсіру тәртібі;
3) Суда құтқару құралдарын басқару негіздері;
4) өрт сөндіру жүйелері және оларды пайдалану ережелері;
5) корпустағы тесіктер арқылы борт сыртындағы судың түсуін есептеу
тәсілі және негізгі және тасымалданатын сутөкпе құралдарының өнімділігі.
Экипаждарды практикалық даярлаудың негізгі нысаны оқу-жаттығу
кемелерінде (ОЖК) және жағалау орталықтарында (ЖО) үлгілік
бағдарламалар бойынша, оның ішінде ПЭВМ пайдалана отырып оқыту
болып табылады.
ОЖК және ЖО-да оқыту кезеңділігі Росморфлоттың нормативтік
құжаттарымен айқындалады және кеме типіндегі экипаж мүшелерінің
ауысуына және олардың дайындық дәрежесіне қарай компания мен капитан
қысқартуы мүмкін.
Экипаж мүшелерінің жеке дайындығына авариялық партиялар мен
топтар командирлерінің тапсырмалары бойынша жүргізілетін жүйелі
жаттығулар арқылы қол жеткізіледі. Жаттығу кезінде қалыптасқан
практикалық дағдыларды бағыныштылардың дайындық сапасына жауап
беретін командирлер бағалайды.
Офицерлік құрамның жаттығуларында кез келген жағдайда, оның
ішінде жедел жоспарларда көзделгеннен айтарлықтай ерекшеленетін
авариялық бөлімшелерге басшылықты ұйымдастыру пысықталады.
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Экипаж мүшелерінің авариялық жағдайларға әзірлігін қолдауға
жаңадан келген адамдарға нұсқама беру, өз бетінше даярлау, техникалық оқу,
жаттығулар және кеме оқулары арқылы қол жеткізіледі.
Капитанның міндеттері. Кеме капитаны мен экипажының авариялық
жағдайдың белгілері анықталған немесе авариялық ескерту алынған кездегі
басты міндеті адам өмірін сақтауды қамтамасыз ету болып табылады. Барлық
әрі қарайғы әрекеттер осы міндетке бағынуға тиіс.
Әдетте, теңіздегі жолаушылар мен экипаждың өмірін сақтау үшін ең
жақсы жағдайлар ұжымдық құтқару құралдарында емес, кемеде қамтамасыз
етіледі. Сондықтан авариялық кеменің өміршеңдігі үшін күрес-басты
міндетті орындаудың ең ақталған жолы.
Кеменің өміршеңдігін сақтау мүмкіндігіне күмән жолаушылар мен
экипажды эвакуациялаудың пайдасына түсіндірілуі керек, өйткені
эвакуацияны кешіктіру адамның өмірін қиюы мүмкін.
Капитанға өртке қарсы жабдықтар мен жабдықтарды пайдалану
ерекшеліктері мен орналасуын таныстыру және нұсқау беру, халықаралық
және Ұлттық Ережелерде көзделген арнайы оқу-жаттығуларды өткізу,
экипаждың әрбір мүшесінің өз міндеттерін білуін және авариялық
жағдайларда кеме жабдығын қолдана білуін бақылау міндеті жүктеледі.
Кемедегі өмірлік керек-жарақтар таусылған жағдайда капитан
тасымалданатын жүктен немесе кемедегі адамдардан қажетті азық-түлік
мөлшерін реквизициялауға құқылы.
Капитан борт сыртына құлаған адамды құтқару үшін барлық
шараларды қолдануға міндетті.
Капитан, егер ол мұны өз кемесі мен ондағы адамдар үшін аса қауіп
төндірмей жасай алатын болса, теңізде апатқа ұшырағандарға көмек көрсету
үшін барлық ықтимал жылдамдықпен жүруге міндетті.
Теңізде кемеде көрсетілуі мүмкін емес науқасқа шұғыл білікті
медициналық көмек қажет болған жағдайда капитан жақын портқа кіруі тиіс.
Егер кемеге опат болу қаупі төнсе және капитанның пікірінше,
ұжымдық құтқару құралдарында болудан гөрі кедей кемеде қалу қауіпті
болса, ол командамен бірге кемеден кетуге асықпауы тиіс.
Капитан жолдың соңғы учаскесін, кеме, машина және радиотелеграф
журналдарын, құжаттар мен құндылықтарды төсей отырып, теңіз картасын
құтқаруға мүмкін болатын шараларды қабылдай отырып, кемені соңынан
қалдырады.
Кеме опат болған жағдайда, оның экипажы қайда жеткізілсе де,
капитан өзінің міндеттерін, құқықтарын және құтқарылған адамдардың
қарым-қатынас жасау жауапкершілігін толық сақтайды.
Соғыс қимылдары немесе әскери қауіп туындаған жағдайда капитан
кеменің, ондағы адамдардың, жүктер мен мүліктің қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге барлық шараларды қабылдайды.
Кеме портта тұрған кезде капитан порт билігінің талап етуі бойынша
кемені, экипажды және кеме құралдарын олардың қауіпсіздігіне өртті
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сөндіру немесе апат болған жағдайда көмек көрсету үшін айқын нұқсан
келтірмей беруге тиіс.
Кемемен танысу. Капитанның аға көмекшісі (аға механик) кеме
рейске шыққанға дейін келген экипаждың әрбір мүшесін осы кемеде құтқару
және өміршеңдік үшін күрес ерекшеліктерімен таныстырады. Олардың
тапсырмасы бойынша экипаждың тәжірибелі мүшелерінің бірі кемемен
жаңадан келген адамды жүргізеді.
Теңізде Өмірді қорғау және ластануды болдырмау мәселелері бойынша
жаңадан келген экипаж мүшелеріне нұсқама арнайы журналда тіркелуі тиіс.
Кемені жасаушы зауыттан қабылдау кезінде капитан кеме
офицерлерінің корпусты, жүйелерді, механизмдерді, құрылғыларды және
басқа да техникалық құралдарды, сондай-ақ құжаттамалар мен мүлікті
ерекшеліктеріне сәйкес зерделеуін және қабылдауын ұйымдастырады.
Вахталық персоналдың дайындығы. Кеменің конструктивтік
ерекшеліктерімен таныс емес персоналды вахтаға қоюға жол берілмейді.
Экипаж мүшелері вахтаға авариялық жағдайда сенімді әрекет етуге
мүмкіндік
беретін
жабдығы,
сондай-ақ
тасымалданатын
УКВрадиостанциялары мен авариялық кітапшалары бола отырып шығады.
Вахтаны қабылдау/тапсыру кезінде капитанның кірісуші вахталық
көмекшісі өрт дабылы жүйесінің жұмысын, ттнадан ұшқындардың
болмауын, машина бөлімшесімен байланысты тексереді, ашық отпен жұмыс
жүргізу, қоқысты жағу, саунаның жұмысы, қызметтік және жүк үйжайларының желдеткіші, трюмдердегі ауа температурасы (қашықтықтан
датчиктер болған кезде), өрт сөндіру жүйелері мен құралдарының ақаулары
және қолданылатын шаралар туралы ақпарат алады.
Тұрақта қосымша кірісетін капитанның вахталық көмекшісі жүк және
бункерлік операцияларды орындаудың өрт қауіпсіздігін тексереді, кеменің
айналасындағы жағдаймен танысады, жағалаулық өрт сөндіру командасының
телефон нөмірін нақтылайды (өзі үшін және траптағы вахталық адам үшін).
Вахта механигі вахтаға кіріскен кезде кеме жабдығымен жүргізілетін
барлық жөндеу және алдын алу жұмыстары, отынмен жасалатын
операциялар туралы ақпарат алады.
Бункерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде (құрамында мұнайы бар
сулармен операцияларды қоса алғанда) кемеде мыналар орындалады:
1) экипаж бен жолаушылар хабардар етіледі;
2) ашық палубаларда темекі шегуге тыйым салынады;
3) отынды қабылдау-тапсыру орны қоршалады;
4) палубада шпигаттар жабылады;
5) отынды қабылдау-тапсыру бортынан терезелер мен иллюминаторлар
жабылады;
6) "Браво" туы көтеріледі (түнде-қызыл айналма от);
7) тұғырықтар орнатылады;
8) отынды қабылдау-тапсыру орнына қосымша өрт сөндіргіштер
әкелінеді, мүйізге екі өрт жеңі қосылады;
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9) бункерлеушімен тұрақты байланыс орнатылады;
10) тұрақты бақылау ұйымдастырылады.
Вахта процесінде машина үй-жайларындағы өрт қауіпсіздігі мерзімді
түрде айналып өту арқылы бақыланады. Капитанның вахталық көмекшісі
кешкі және түнгі уақытта өрт қауіпті орындар мен объектілерге ерекше назар
аудара отырып, кеменің қалған үй-жайларын мерзімді аралауды
ұйымдастырады. Жолаушылар және оқу кемелерінде осы мақсат үшін
айналып өту тәртібі белгіленетін арнайы өрт вахтасы тағайындалады.
Дабыл белгісі бойынша вахталық:
1) бақылауды күшейтеді;
2) су өткізбейтін аралықтардағы есіктердің жай-күйін (жабылуын)
тексереді;
3) кеменің ағымдағы орнын анықтайды, координаттарын радиотнкаға
береді және АПСТБ-ға қояды;
4) кеме ішіндегі байланысты қосады және тексереді;
5) қажет болған жағдайда МСС бойынша жалаушалық сигналды
көтереді және эфирге алғашқы хабарлауды жасайды;
6) дабылдар бойынша кестеде көрсетілген жиілікте көпіршеде бар УҚТ
жылжымалы радиостанцияны қосады;
7) жарықтандыруды қамтамасыз етеді;
8) дабыл сигналы естілмейтін жерлерде жұмыс істейтін адамдарды
хабардар етеді;
9) болған жағдай туралы ақпарат жинауды қамтамасыз етеді.
Зауыт жөндеу кезінде капитан зауыттың талаптарына сәйкес кемені
өртке қарсы қорғауды ұйымдастырады.
Дабыл кестесі. Капитан кеме рейске шыққанға дейін дабылдар
бойынша кесте жасауы тиіс, онда апат болған жағдайда экипаждың әрбір
мүшесінің арнайы міндеттері және дабыл сигналы бойынша өзі келетін жер
көрсетілуі тиіс.
Дабылдар бойынша кесте кеменің әрбір түрі үшін кеме иесі әзірлейтін
үлгілік схемалардың негізінде жасалады.
Өміршеңдік үшін күрес кезінде кеме жүрісіндегі дабылдар бойынша
кесте бақылаудың барлық түрлерін, кеменің қауіпсіз қозғалысын, техникалық
құралдар мен кеме жабдықтарының жұмысын, оқиғаларды тіркеуді
қамтамасыз ететін жүру вахтасын атқаруды көздейді. Егер бұл қажет және
мүмкін болса, кеме тоқтатылуы тиіс.
Кез келген авариялық жағдайларда кеменің өміршеңдігі үшін күресу
үшін дабылдар бойынша кестемен нақты функцияларды орындау үшін кәсіби
дайындалған экипаж мүшелері кіретін авариялық партия (топ)
тағайындалады.
Кемеде экипаж санына, кеменің конструктивтік ерекшеліктеріне және
кеме жабдығына байланысты бір немесе бірнеше авариялық партия болуы
мүмкін.
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Авариялық партиялардың құрамында немесе олардан тыс
мамандандырылған топтар: медициналық көмек, құтқару құралдарын
дайындау, машина бөлімшесі (авариялық жағдайларда кеменің техникалық
құралдарының жұмысын қамтамасыз ететін) және басқалар құрылуы мүмкін.
Авариялық партиялардың сандық құрамы, адам өмірінің қауіпсіздігі
мен қорғалуын қамтамасыз ету және өміршеңдік үшін күрес үшін экипаждың
әрбір мүшесінің негізгі функционалдық міндеттері Әрбір теңізшінің жеке
даярлығы, кеменің білімі, бортта жолаушылардың болуы ескеріле отырып
айқындалады.
Авариялық партиялар мен топтарға басшылықты кеме капитаны
тағайындайтын олардың командирлері жүзеге асырады. Бір уақытта
командирлердің орынбасарлары тағайындалады.
Бір авариялық партия кезінде оның командирі, әдетте, капитанның аға
көмекшісін, ал оның орынбасары болып капитанның екінші көмекшісін
тағайындайды.
Машина үй-жайларында (МП) өміршеңдік үшін күреске басшылықты
аға механик жүзеге асырады. Оның орынбасары, әдетте, екінші механик
болып тағайындалады (электр қозғалысы кезінде — аға электромеханик).
Егер капитанның нұсқауы бойынша МП-ға авариялық партия
жіберілсе, ол аға (бас) механиктің қарамағына түседі.
Аға (бас механик) өміршеңдік үшін күресуге арналған барлық
техникалық құралдардың дайындығына жауап береді.
Әрбір авариялық партия немесе топ бүкіл кеменің құрылғысы мен
жабдығын білуге және оның кез келген бөлігінде өміршеңдік үшін күреске
дайын болуға тиіс.
Экипаж бен жолаушылардың саны көп кемелерде адамдардың қауіпсіз
орынға немесе құтқару құралдарына шығуын қамтамасыз ететін
эвакуациялау тобы құрылады.
Экипаждың әрбір мүшесі кеме дабылдары бойынша өз міндеттерін
білуге және дабыл жариялай отырып, жинау орнына кез келген іс-қимылға
толық әзірлікте келуге тиіс.
Капитан дабылдар бойынша қосымша кестелерді және оның кемесі
үшін ерекше қауіп туындаған кезде ескерту және өміршеңдік үшін күрес
үшін сигналдарды енгізуге тиіс.
Оқу дабылдары. Оқу жаттығуы кезінде авариялық партиялар мен
топтар мүшелерінің өзара іс-қимылы мен өзара алмасуы, адамдарды
эвакуациялау, өрт пен суға қарсы күрес бойынша ұжымдық іс-қимылдар
пысықталады. Оқу-жаттығудың маңызды міндеті барлық командирлер мен
олардың орынбасарларының көшбасшылық дағдыларын дамыту болып
табылады.
Оқу-жаттығулар тәуліктің кез келген уақытында, әр түрлі ауа-райы
жағдайларында, жабдықтың шартты істен шығуын енгізумен өткізіледі.
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Кемелік жаттығулар мен оқу-жаттығулардың мерзімділігі экипаждың
дайындық дәрежесімен және нақты мүмкіндіктерімен анықталады. Алайда,
оны халықаралық конвенциялар тағайындай алмайды.
Оқу дабылдары кеме капитанының нұсқауы бойынша ғана
жарияланады және алдын ала "Оқу дабылдары"деген сөзбен белгіленеді.
Жолаушылар кемелерінде жолаушыларға оқу дабылын өткізу уақыты
және оқу-жаттығу уақытында жүріс-тұрыс ережелері туралы алдын ала
ескертіледі.
Жолаушылар кемелерінде шетелдік жолаушылар болған кезде дабыл
туралы хабарландыру ағылшын тілінде және мүмкіндігінше жолаушылардың
көпшілігіне белгілі тілде қайталанады.
Экипаждың әрбір мүшесінің нақты іс-қимылдарын (жүру вахтасынан
басқа) жиын орындарындағы авариялық партиялар мен топтардың
командирлері көрсетеді.
Дабыл белгісі бойынша экипаж мүшелері:
1) дабылдар бойынша кестеде көрсетілген жиіліктегі УҚТ жылжымалы
радиостанцияларды қосады;
2) ашық терезелер мен иллюминаторларды қолмен жабады;
3) жұмыс істеп тұрған электр аспаптарын сөндіреді;
4) каютаның есіктері жабылмаған күйінде қалдырылады;
5) өзімен бірге жинау орнына құтқару кеудешесін, касканы, электр
шамын, авариялық кітапшаны, меңгерулер бойынша үй-жайлардың кілттерін,
қолындағы жеке және Кеме құжаттарын алып келеді;
6) жиналу орнына бара отырып, болып жатқан оқиғалар туралы кез
келген ақпаратты жинау үшін қоршаған ортаға назар аударады.
Кеме айлақта немесе рейдте тұрған кезде көмек келгенге дейін
өміршеңдік үшін күрес капитанның вахталық көмекшісінің (УТКМ)
басшылығымен борттағы экипаж мүшелерінің күшімен жүргізіледі. Тұрақ
вахтасының санын кеме капитаны тұрақ шарттарына, жүктің сипатына қарай
айқындайды.
Тұрақтағы дабыл кезінде кемедегі адамдардың бірінші кезектегі ісәрекеттері.
1) тез эвакуациялауды қамтамасыз ету мақсатында басқышқа немесе
өзге де келісілген орынға жинау;
2) қауіптілік дәрежесін бастапқы айқындау үшін кемеде болып жатқан
оқиғалар туралы ақпарат алу болып табылады;
рейдте-қажетті ұжымдық құралдарды суға түсіруге дайындыққа
келтіру, мүмкіндігінше оларға жолаушылар мен бөгде адамдарды отырғызу.
Өміршеңдік үшін күреске басшылық етудің тиімділігі жылжымалы
УҚТ радиостанциялар мен басқа да қолда бар байланыс құралдарының
көмегімен авариялық партиялар мен топтардан алынатын ақпараттың
жеделдігімен қамтамасыз етіледі. УҚТ радиостанцияларының санын капитан
айқындайды.
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Авариялық партияның (топтың) әрбір командиріне және оның
орынбасарына осы кемеде өміршеңдік үшін күрестің негізгі ерекшеліктері
жазылған авариялық кітапшасы (папка, буклет) болуы ұсынылады.
Жиын орындарында авариялық партиялардың командирлері немесе
олардың орынбасарлары:
1) адамдардың бар-жоғын және жағдайын тексереді;
2) жағдай туралы бастапқы ақпаратты жинайды;
3) МҚК-мен (ҚКП) байланыс орнатады және адамдар мен жағдай
туралы баяндайды;
4) МКК (ЗКП) нұсқауларына, нақты жағдайлар мен жағдайларға сәйкес
экипаж мүшелеріне, бірінші кезекте — адамдарды іздеу және эвакуациялау
бойынша тапсырмалар береді.
Қарақшылардың
шабуыл
жасау
қаупі
бар
әрекеттер.
Қарақшылардың шабуыл жасау қаупі белгілі бір аудандарда да, кеме
тұрағында да бар. Қарақшылардың шабуылы адамдар үшін әрдайым қауіпті
болғандықтан, компания мұндай аудандарға жақындаған кезде келесі алдыналу шараларын тағайындауы керек:
1) қауіпті аудандардан өту тәуліктің жарық уақытына жоспарланады;
2) ауысу мүмкіндігінше ең аз уақытта (ең жоғары жылдамдықпен ең
қысқа жолмен) жүзеге асырылады);
3) экипажға алдын ала ескертіледі және нұсқама беріледі.
2.5

Кемені қосалқы және шығыс материалдарымен жабдықтау
жөніндегі жұмыстарға басшылық ету

Кеме қорлары әдетте мынадай ретпен бөлінеді: отын Шығыс
цистерналарына, содан кейін МКО ауданында орналасқан отын бункерлері
мен танктерге, Қос түптік танктерге, содан кейін диптанкаларға және ең
соңында отын балласты танктерге орналастырылады. Жанармай танктері
температураның кеңеюін ескере отырып толтырылады. Отын алатын көлем
мына формула бойынша анықталады:
V=0,98·Vо. (2.5.1)
мұндағы: 0,98-температураның кеңеюін есепке алуға арналған
коэффициент;
V0i - I-ші танктің көлемі, м3;
Pi = V0i-цистернадағы отын массасы, т;
ρ - отын тығыздығы.
Тұщы суды тарату кезінде цистерналар әдетте толығымен
толтырылады. Азық-түлік қоймасының орналасуы, егер нақты деректер
болмаса, сызбаларға сәйкес анықталуы мүмкін.
Қабылданған қорлардың Ц.Т. координаттарын есептеу кеме
қорларының шамамен орналасуы көрсетілген кесте нысанында (2.5.1-кесте)
жүргізіледі. Қабылданған кеме қорларын бір кестеге келтірсін.
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2.5.1-кесте-Кеме қорларын орналастыру
Қорлар және
оларды
орналастыру
танк ауыр.
отын л / б
танк ауыр.
отын пр / б
танк дизель.
отын пр / б
танк пит.
су л / б
Қорлар және
оларды
орналастыру
танк пит. су
д/б
дист бар
танк. сумен
пр/б
Азықтүліктері
Қорлардың
жиыны

Цистерна
көлемі
Vo, м3

Көлемі
сұйық.
цистерге.
V, м3

Қабылдан
ған
қорлар, P,
т

1598

807,2

1411,6

Қор-дар коор-ты

Статикалық сәттер

X, м

Z, м

Mx, тм

Mz, тм

783,0

-89,25

8,26

-69882,75

6467,58

713,4

692,0

-86,51

7,51

-59864,92

5196,92

302,5

284,9

245,0

-98,79

15,62

-24203,55

3826,9

213,5

192,0

192,0

-110,22

17,40

-21162,24

3340,8

Цистерна
көлемі
Vo, м3

Көлемі
сұйық.
цистерге.
V, м3

Қабылдан
ған
қорлар, P,
т

156,4

141,0

57,2

Қор-дар коор-ты

Статикалық сәттер

X, м

Z, м

Mx, тм

Mz, тм

141,0

-110,70

17,39

-15608,7

2451,99

51,0

51,0

-108,90

17,43

-5553,9

888,93

-

-

3,0

-95,5

20,2

-286,5

60,6

-

-

∑Рзап
2107

Хз
-93,29

Z3
10,55

∑Mx
-196562,56

∑Mz
22233,7

2.6.
"Лоцмандық сымдар және кеменің арқандап байлау"
тақырыбындағы практикалық жұмыс
Жұмыс мақсаты:
- теңізшілер навигация жағдайында вахтада қалай әрекет етеді және
кемеде қауіпсіз жұмыс істеу үшін қандай білім қажет және олар қандай
ақпаратты меңгеруі тиіс;
- толқынның пайда болуы, толқу деген не және жел кемені басқаруға
қалай әсер ететінін ұмытпаңыз;
- кеменің динамикалық жауын-шашынының өзгеруіне қандай
параметрлер әсер етеді.
Жұмыс міндеті:
- айлақ палаларына арқандап байлау;
- кемелерді лоцмандық алып өту;
- капитан мен лоцманның міндеттері;
- навигациялық қауіпсіздікті анықтаңыз;
- кеменің желкенділік ауданын және оның жел қысымына әсерін
анықтау;
- жел күшінің құрамдас бөліктерін анықтаңыз.
ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ:
Кемелерді алып өту және арқандап байлау процесі шеңберінде
капитанның вахталық көмекшісі (КВК) мен лоцман осы навигациялық
жағдайларда осы кеме туралы нақты навигациялық ақпаратты
пайдаланатынын түсіну керек:
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Қоршаған орта:
- желдің жылдамдығы, бағыты және ағысы;
- биіктігі мен толқу кезеңі;
- оптикалық көріну қашықтығы;
- толқын мөлшері.
Кеме қозғалысының параметрлері:
- кеме қозғалысының жол бұрышы;
- бұрыштық айналу жылдамдығы;
- кеменің түбіне қатысты жылдамдығы және оның құрамдас бөліктері;
- айналу центрінің орналасуы.
Арқандап байланатын кеме мен терминалдың өзара іс-қимылы туралы
ақпарат:
кеме борты мен айлақтық желі арасындағы қашықтық;
- кеменің диаметрлік жазықтығы (ДП) мен айлақтық сызық арасындағы
бұрыш;
- кеме бортының айлақтық сызықпен жақындасу жылдамдығы;
- кеменің астындағы тереңдік.
Тиеу-түсіру операциялары кезінде алынатын ақпарат:
- айлақ гактарындағы арқандап байлау ұштарының керілу күші;
- кеменің бойлық қозғалысы;
қисаю мен дифферентті ескере отырып, шөгудің өзгеруі есебінен Киль
астындағы тереңдіктің өзгеруі.
Ұзындығы 130 м жəне ұзындығы 185 м жəне одан астам кемені
арқандап байлау кезінде желдің жылдамдығы 50 м / сек астам болғанда
моторлы қайықты пайдалану керек. Арқандап байлау моторлы қайықтың
параметрлері қызметтің қауіпсіз жəне кəсіби орындалуын қамтамасыз етуі
тиіс. Айлақ палаларына арқандап байлау кезінде кеменің ұзындығына жəне
желдің күшіне қарамастан арқандап байлайтын моторлы қайықты
пайдалану қажет.
Кеме қатынасы қауіпсіздігі тұрғысынан ақталған жағдайларда арқандап
байлау және арқандап байлау қайықтарының санын порт капитаны
айқындайды.
Сонымен қатар, кеменің жағалаудағы аудандарда жүзуі курстардың жиі
өзгеруімен, Киль астындағы тереңдіктің өзгеруімен және маневр үшін
шектеулі еркіндікпен сипатталады. Мұндай жағдайларда кемені лоцмандық
алып өту кемені басқарумен және маневрлеумен тікелей байланысты.
Кемелерді лоцмандық алып өту мына мақсаттарда жүзеге
асырылады:
кемелердің жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кемелермен болған
оқиғалардың алдын алу;
теңіз ортасын қорғау.
Кеме капитаны міндетті:
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лоцманға кеме капитаны қол қоятын лоцмандық түбіртекке
енгізілетін кеменің шөгуі, ұзындығы, ені және сыйымдылығы туралы нақты
деректер жариялансын.
Лоцман білуге құқылы:
- кеме капитанында жоғарыда көрсетілген сипаттамалардан басқа, қажет
болған жағдайда кемені сәтті алып өту үшін лоцманға талап етілуі мүмкін
кеме туралы қосымша деректер бар.
Тұрғысынан, Киль астындағы тереңдік навигациялық қауіпсіздікті
анықтайтын маңызды параметр болып табылады. Таяз тереңдікті Павленко
формуласы бойынша анықтауға болады:

Мұнда, Нтерең - тереңдік,м;
d- кеменің орташа шөгуі, м;
Vс- кеменің жылдамдығы, м / с;
g-еркін құлаудың үдеуі, 9.81 м/с2.

(2.6.1)

Қозғалыс кезінде кеменің алдындағы су деңгейі көтеріледі. Кеме су
білігін (толқын) алға қарай итереді. Дəл сол білік, бірақ кішірек, кеменің
артқы жағында қозғалады, ал олардың арасында кеменің бүйірінен артқы
жағына дейін ұсақ қуыс пайда болады. Сондай-ақ, шыұ шағын толқындар,
расходящиеся сəулелері жылғы мұрын жəне кормы.
Толқынның пайда болуы неғұрлым күшті болса, кеменің жылжуы,
оның жылдамдығы және резервуардың тірі бөлігінің ауданы аз болады.
Толқынның пайда болуы нәтижесінде жылдамдықтың жоғалуы, шапшаңдық
және
кеменің
жауын-шашынының
ұлғаюы
байқалады.
Жоғары
жылдамдықпен, әсіресе тереңдігі шектеулі фарватер бойынша қозғалатын
кеменің түбіне топырақтың тиюін болдырмау үшін жүріс жылдамдығын
төмендету керек.
Кемелердің қозғалысы кезінде пайда болған толқулар арналардың
бекітілмеген жағалауларын бұзады, жағалау беткейлерінің бекітілуінің үлкен
тозуына әкеледі. Ені бойынша шектелген фарватерлер мен каналдарда
айлақтарда немесе жағалауда тұрған кемелердің жанынан төмен
жылдамдықпен және мүмкіндігінше олардан үлкен қашықтықта өту қажет.
Арналарда жағалаулардың сақталуын қамтамасыз ету үшін кемелер
қозғалысының жылдамдығына шектеулер енгізілді.
Кемені немесе құрамды басқаруға жел және, атап айтқанда, туындаған
толқулар айтарлықтай әсер етеді. Желдің әсері оның күшіне және кеменің
диаметрлі жазықтығына, су үсті бортының биіктігіне, қондырмаларға, шөгуге
және кеме жүрісінің жылдамдығына қатысты бағытына байланысты. Желдің
тікелей әсері кеменің қозғалыс жылдамдығының өзгеруімен, бүйірлік
бұзылумен (дрейфпен), икемділіктің жоғарылауымен және бұралудың
нашарлауымен көрінеді.
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Кеменің диаметрлі жазықтығына қатысты бағытқа байланысты қарамақарсы, ілеспе, бүйірлік, үйінді және үйінді жел бөлінеді.
Ағым жүру жылдамдығын арттырады немесе азайтады, кеме
айналымына əсер етеді, бүйірден құлауды жəне ысылуды тудырады.
Жоғарыда айтылғандардың барлығын кеменің динамикалық жауыншашынының өзгеруінен анықтауға болады (сурет. 2.6.1)

2.6.1-сурет. Кеменің динамикалық шөгуінің өзгеруі
Кемені басқару лоцманның, кеме капитанының, УТМК-ның, рульдік
матростардың бірлескен жұмысын және олардың маневр жасау кезінде кеме
тәртібінің базалық қағидаттарын түсінуін талап етеді. Түсінікті және
ескерілуі тиіс негізгі базалық қағидат кеменің айналу орталығының (КАО)
болуы болып табылады. 2.6.1-кестеде Кеменің тегіс кильге тиелуіне жол бере
отырып, кеме қозғалысының әртүрлі жай-күйіндегі КАО ережелері
ұсынылған.
2.6.1-кесте. Кеме қозғалысының әртүрлі жағдайларында КАО орналасуы
Кеме тоқтатылды

КАО кеменің ауырлық центрінің (ЦТ) нүктесімен сәйкес келеді
(2.6.2-суретті қараңыз)
Кеменің
суға КАО Мидель-шпангоуттың алдында алдыңғы ұшынан кеме
қатысты алдыңғы ұзындығының ¼ бөлігінде орналасады (2.6.3-суретті қараңыз)
Жүрісі бар
Кеменің
суға КАО мидель-шпангоуттың алдында орналасқан. КАО мидельқатысты
артқы шпангоуттың артында кеменің артқы ұшынан шамамен ¼
соққысы бар
ұзындықта орналасады (2.6.4-суретті қараңыз)

КАО кемені маневрлеу кезінде қозғала алатындықтан, лоцман
айналмалы қозғалыстағы өзгерістерді болжау үшін әртүрлі жағдайлардың
әсерінен ЦВ-ның ықтимал жағдайы туралы түсінікке ие болуы өте маңызды.
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2.6.2-сурет.КАО орналасуы. Кеме тоқтатылды

2.6.3-сурет. КАО орналасуы. Кеменің алдыңғы Жүрісі бар

2.6.4-сурет. ЦВ орналасуы. Кеменің артқы жүрісі бар
Жылдамдықты тиімді сақтау үшін келесі факторлар ескерілуі керек:
кеме түрі, тоннаж, шөгу, негізгі қозғалтқыштардың қуаты, жел мен ағынның
жылдамдығы мен бағыты. Жылдамдықты төмендету кеме көп қашықтықты
және көп уақытты қажет етеді және оны алдын-ала жасау керек.
Маневрлік сипаттамалар кестесінде ұсынылған, сәйкес әрбір кеменің
көпіршесінде орналасуы тиіс ақпарат осы кемені жүктеудің әртүрлі
жағдайларында жылдамдықты төмендету үшін қажетті қашықтық пен
уақытты білуге мүмкіндік береді. Берілген (2.6.5-суретті қараңыз) КС
тежегіш сипаттамасы оның маневрлік сипаттамалары кестесінің мысалында
берілген.

2.6.5-сурет. Тежегіш сипаттамалары
Сонымен қатар, жел кеменің қозғалысын басқаруға айтарлықтай әсер
етеді. Егер жел тік бағытта, диаметрлі жазықтыққа бұрышпен қозғалатын
кемеге әсер етсе және лоцман бұл әсерге қарсы тұру үшін ешқандай шара
қолданбаса, онда кеме қисық сызықты қозғалыс траекториясына өтеді және
басқаруды жоғалтады. Желдің кеме корпусына әсерін анықтау үшін
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желкенділік ауданы – кеменің су үсті бөлігінің ауданы туралы түсінік
енгізіледі. Желкенділік ауданы әр кеме үшін ерекше және оның бойлық
жазықтығындағы келесі параметрлерге байланысты: беткі қабаттың ауданы,
тұрғын үйдің үстіңгі құрылымы, шығатын құбырдың ауданы, тұрғын емес
қондырмалардың ауданы.
Жел қысымына ұшыраған бойлық аймақтың мысалы 2.6.6 суретте
көрсетілген.

2.6.6-сурет. Желкенділік алаңы кеме
Демек, көп желкенділік көп кеме əсеріне ұшырады желдің көбірек күшжігер командасы көпірдің тиіс қабылдайтын құру үшін, оны қарсы ісқимыл.

2.6.7-сурет. Жел күшінің көлденең және бойлық компоненттері
ҚОРЫТЫНДЫ:"2.6.7-суреттен көріп отырғанымыздай, кемеге және
оның рысканиясына ең үлкен әсер 90о желдің бағыт бұрышы кезінде
экстремуммен көлденең құраушы, яғни траверз тарапынан туындайды".
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2.7 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар: 1-ден 5-ке дейінгі
тапсырмаларда бақылау сұрақтарына жауап беру.
1. Палубалық механизмдерге анықтама беріңіз?
2. Зәкір құрылғысының негізгі элементтерін тізімдеп, олардың
мақсатын түсіндіріңіз?
3. Рульдік құрылғының негізгі элементтерін атаңыз және олардың
мақсатын түсіндіріңіз?
4. Жүктің
негізгі
элементтерін
тізімдеңіз
құрылғылар және олардың мақсатын түсіндіріңіз?
5. Шлюпка құрылғысының негізгі элементтерін атаңыз және олардың
мақсатын түсіндіріңіз?
6-дан 10-ға дейінгі тапсырмаларда толықтырылсын.
6. Кеменің берілген бағытты сақтау, қозғалыс бағытын өзгерту, маневр
жасау қабілеті кеменің _________________________деп аталады.
7. Әрбір рульдік машинада тежегіш құрылғы бар, оны біз қосымша
қабылдаймыз____________________.
8. Зәкірді брашпиль __________________көмегімен шығарған кезде
ілінісудің тісті муфтасы.
9. Шұғыл күтім қажет болған жағдайда якорь тізбегі бар якорьді
қолдануға болады_________________________.
10. Жүк көтергіш механизмдерде (жүк буынында) жүкті көтеруге
арналған арқан____________________________ деп аталады.
11-ден 18-ге дейінгі тапсырмаларда дұрыс жауап әріптерінің
нөмірін таңдаңыз.
11. Рульді ауыстыру кезінде пайда болатын момент мыналарға
байланысты:
А) руль қаламының ауданы, рульді қайта салу жылдамдығы, кеме
өлшемі;
В) руль қаламының ауданы, кеменің жылдамдығы, рульді ауыстырып салу
бұрышы;
С) кеменің жылдамдығы, рульді ауыстырып салу бұрышы, кеменің мөлшері;
D) руль қаламының ауданы, кеменің жылдамдығы, кеменің мөлшері;
E) кеме өлшемдері.
12. Рульдік механизмдер рульдердің (саптамалардың) орнын
ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс):
А) бір борттан екіншісіне ± 35о бұрышқа 30 секунд ішінде артық емес:
В) па бұрышы ± 30о бір борттан екіншісіне 30 секунд ішінде артық емес;
С) бір борттан екіншісіне ± 28о бұрышқа 30 секунд ішінде артық емес;
D) бір борттан екіншісіне ± 38о бұрышқа 30 секунд ішінде артық емес;
E) бір борттан екіншісіне ± 32о бұрышқа 30 секунд ішінде артық емес.
13. Арқандап байлау құрылғыларына мыналар жатады:
А) кнехттер, клюздер, арқандап байлау арқандары, роульстер;
В) кнехттер, арқандап байлау арқандары, вьюшкалар, роульстер;
С) кнехттер, арқандап байлау арқандары, Зәкір шынжырлары, вьюшкалар;
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D) роульстер, электр қозғалтқыштар, клюздер, кнехттер;
E) шығырлар, түйреуіштер, электр қозғалтқыштары.
3-ТАРАУ Кеме машиналарының, құрылғылары мен механизмдерінің
жарамдылығын, жасауы мен реттелуін тексеру
3.1 Конструкцияның ерекшеліктерін және олардың функционалдық
мақсатын ескере отырып, кеме машиналарының, құрылғылары мен
механизмдерінің жарамды дайындығын бақылау
Флоттың нақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әрбір
кемеге тұрақты техникалық қадағалау — оның корпусының, бас және
қосалқы механизмдердің, кеме құрылғылары мен жүйелерінің техникалық
жай-күйін жүйелі тексеру белгіленеді. Кемеге техникалық қадағалау мен
техникалық қызмет көрсету дұрыс қойылған және кеме экипажының су
көлігін техникалық пайдалану қағидаларын сақтаған кезде ғана механизмдер
мен тұтастай кеменің үнемді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге,
алдын ала қажетті жөндеуді көздеуге және оны жоспарлы тәртіппен
ұйымдастыруға болады. Кемелердің техникалық жай – күйін қадағалауды
Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі (бұдан әрі-тіркелім) деп аталатын
мемлекеттік техникалық қадағалау органдары және флот иелерінің тиісті
бөлімшелері жүзеге асырады.
Қазақстанда тіркелім Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы
1 наурыздағы № 142 қаулысымен мемлекеттік мекеме нысанында құрылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№1669 қаулысына сәйкес Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын болып қайта құрылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 наурыздағы № 131
"кейбір
республикалық
мемлекеттік
мекемелерді,
республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы" қаулысы және ҚР ИИДМ КТ "Қазақстан су жолдары" РМҚК
2019 жылғы 17 маусымдағы "Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі" РМҚК
филиалын құру туралы "№1-03-62 бұйрығы негізінде қайта құрылып,"
Қазақстан су жолдары "РМҚК филиалы болып бөлінді.
"Қазақстан су жолдары" РМҚК "Қазақстан кеме қатынасының
тіркелімі" филиалы (бұдан әрі - Филиал) қызметінің мәні кемелерді сыныптау
және техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Филиал келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
1) су көлігіндегі кемелер мен объектілердің техникалық қауіпсіздігін
регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
2) Кеме сыныбын беру, жою, тоқтата тұру;
3) филиалмен білікті кемелердің техникалық есебін жүргізу;
4) пайдалану, Материалдар мен бұйымдарды дайындау кезінде
кемелерді жобалау, жасау, жаңарту, қайта жабдықтау, жаңғырту, жөндеу
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кезінде техникалық қауіпсіздік талаптарының сақталуына техникалық
байқауды жүзеге асыру;
5) кеме жасау, кеме жөндеу кәсіпорындарының және басқа да
ұйымдардың өтінімдері бойынша тиісті құжаттарды бере отырып, тану
рәсімін жүргізу;
6) жеке және заңды тұлғалардың өтінімдері бойынша кемелерді
техникалық куәландыруды жүргізу:
- басқа біліктілік қоғамдарымен келісімдерде және Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда,
филиалдың техникалық есебінде тұрған Техникалық қауіпсіздік талаптарына
сәйкестігі тұрғысынан;
- қол қойылған келісім болған жағдайда, олар Қазақстан
Республикасының Ішкі су жолдарына шыққан жағдайда, басқа сыныптау
ұйымдарының сыныбы барлар үшін;
7) "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына
сәйкес жұмыстарды орындағаны туралы куәландыратын құжаттарды бере
отырып, кеме жасау, кеме жөндеу ұйымдарының және басқа да ұйымдардың
өтінімдері бойынша техникалық куәландыруды жүргізу»;
8) Кемелерді жасауға, жаңартуға, қайта жабдықтауға, жаңғыртуға және
жөндеуге, кемелерге орнатуға арналған бұйымдар (механизмдер, жабдықтар,
құрылғылар, жабдықтау заттары) мен материалдарды дайындауға және
жөндеуге арналған техникалық құжаттаманы қарау және келісу;
9) кемелердің су жолдарында жүзуге дайындығын куәландыратын
құжаттар беру;
10) Егер көлік оқиғалары филиал сертификаттаған өнімге қатысты
болмаса, есепте тұрған кемелермен болған авариялық жағдайларды тексеруге
белгіленген тәртіппен қатысу;
11) Сот жобаларының филиал талаптарына сәйкестігіне талдау жүргізу;
12) филиал қызметінің бейіні бойынша техникалық регламенттер мен
ұлттық стандарттарды әзірлеу бойынша ұсыныстар дайындау.
Негізгі стратегиялық бағыттары:
- нормативтік-құқықтық базаны үнемі жетілдіру;
- жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің біліктілігін арттыру және
штатты арнайы білімі бар мамандармен нығайту;
- халықаралық тәжірибені енгізу;
- көрсетілетін қызмет түрлерін кеңейту;
- бюджетке ауыртпалықты кезең-кезеңімен төмендету.
Филиал қызметінің мақсаты ішкі су жолдарының қызмет көрсетілетін
учаскелерінде, порттарға, кемежайларға, өзен флотының затондарына
кіреберістерде кеме жүрістерінің кепілдік берілген және сараланған
габариттерін, кеме қатынасы гидротехникалық құрылыстарын қауіпсіз
пайдалануды қамтамасыз ету, сондай-ақ Атырау және Маңғыстау
облыстарының Каспий теңізінің Қазақстандық секторында теңізде жүзудің
навигациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады (3.1 сурет).

140

3.1-сурет Ақтаудағы "Теңіз навигациялық орталығы" филиалы
Қағидалар бойынша және тіркелімнің бақылауымен салынған теңіз
кемелеріне сыныптау куәлігін (сертификатын) бере отырып, белгілі бір
мерзімге сынып беріледі. Тіркелім сыныбын "М — СП"аралас өзен-теңізде
жүзетін көлік кемелеріне де береді. Тіркелім сыныбын сақтау үшін
пайдаланылатын кемеге кезекті куәландыру арасында бір жылдық
кезеңдерден кейін мерзімді, кезекті сыныптау, жыл сайынғы және жыл
сайынғы доктық куәландыру жүргізіледі және олардың нәтижелері бойынша
қажетті жөндеу жұмыстарын орындайды.
Тіркелім сондай-ақ кеме жүзетін ішкі жолдарда пайдаланылатын және
теңіз жағалауы аудандарына шығатын кемелерге, сондай-ақ аралас өзентеңізде жүзетін кемелерге мемлекеттік техникалық қадағалауды жүзеге
асырады. Тіркелімнің желілік органдары көлік және техникалық флот және
тиісті кеме жөндеу кәсіпорындары орналасқан аудандарда орналасқан
бассейндік инспекциялар болып табылады. Инспекцияларда әртүрлі
мамандықтағы инженер-инспекторлардың штаты көзделеді. Инспекциялар өз
жұмысында ішкі суда жүзетін кемелерді сыныптау және жасау қағидаларын
(бұдан әрі-қағидалар) басшылыққа алады, оларды орындау аталған Кемелерді
жобалайтын, салатын және пайдаланатын барлық ұйымдар мен кәсіпорындар
үшін міндетті.
Тіркелімнің негізгі функциялары:
- ішкі және аралас жүзетін кемелерді жасау жөніндегі сыныптау
қағидаларын, нормалар мен нұсқаулықтарды, пайдаланылатын кемелерді
мемлекеттік техникалық қадағалау қағидаларын әзірлеу;
- құрылыс жобаларын қарау және келісу;
- құрылысты техникалық бақылау;
- мақсаты мен техникалық жағдайына байланысты кемелерді
сыныптау; жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында корпустарды,
механизмдерді, бу қазандықтарын, әуе баллондарын, электр және радио
жабдықтарын куәландыру;
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- су үсті бортының биіктігін және жолаушылар сыйымдылығын
белгілеу.
Тіркелім сондай-ақ кемелерді қалпына келтіруге, қайта жабдықтауға
және күрделі жөндеуге техникалық бақылауды жүзеге асырады.
Тіркелімнің техникалық қадағалауымен салынған әрбір ішкі жүзу
кемесіне Қағиданың талаптарына сәйкес жүзуге жарамдылығы туралы куәлік
беріле отырып және онда кеме сыныбының формуласын көрсете отырып,
белгілі бір мерзімге тіркелім сыныбы беріледі. Ережеге сәйкес ішкі жүзу
кемелеріне: "Л", "Р", "О", "М" сыныптары, ал аралас өзен кемелеріне-жүзу
теңізіне — "М-СП"сыныптары берілуі мүмкін.
Ішкі суда жүзетін кеме сыныбының формуласындағы негізгі символ
кеме конструкциясының беріктігін және кемені пайдалануға рұқсат етілетін
су бассейнінің разрядын айқындайтын "Л", "Р", "О", "М" әріптік белгілері
болып табылады. Аралас жүзу кемесінің формуласындағы негізгі символ "МСП"әріптерінің үйлесуі болып табылады. Тіркелім сыныбының негізгі
символына қосымша "Л", "Р" және т. б. әріптердің алдына қойылатын арнайы
белгі енгізіледі.
"Л" сыныбын үлкен өзендердің жоғарғы учаскелерінде және шағын
өзендерде жүзу үшін салынған кемелерге; "Р" сыныбын — барлық өзендер
мен шағын су қоймаларында жүзу құқығы бар кемелерге; "О" сыныбын —
барлық ірі өзендер мен су қоймаларында жүзу құқығы бар кемелерге; "М"
сыныбын — жағалаудағы теңіз аудандарына шыға отырып, ірі өзендердің
сағаларында жүзу құқығы бар кемелерге; "М—СП" сыныбын — пана
орындарынан 50 теңіз милінен аспайтын қашықтықтағы теңізге шығатын
аралас өзен-жүзу теңізіне береді.
"Л", "Р", "О", "М", "М-СП" сыныпты формуладағы негізгі символы бар
кемелер Қағидада айтылған тиісті разрядтағы ішкі су бассейндерінде және
теңіз аудандарында биіктігі, м: "Л" — 0,6; "Р" — 1,2; "О" — 2; "М" — 3; "м
— СП" - 3,5 толқындар кезінде жүзуге жіберіледі. Кемеге сынып беру оның
тіркелім Ережесінің оған қатысты талаптарын толық қанағаттандыратынын
білдіреді.
Пайдаланудағы ішкі жүзу кемелерінің техникалық жай — күйін
анықтау және тіркелім сыныбын сақтау үшін тіркелім — оның бассейндік
инспекциялары-оларды мерзімді куәландыруды жүргізеді. Куәландыру
нәтижелері бойынша кеме иелері қажетті жөндеу жұмыстарын орындайды.
Кеме қатынасы тіркелімі Кемелерді бастапқы, кезекті, жыл сайынғы
және кезектен тыс куәландыруды жүргізеді.
Бастапқы куәландыру кемені жасау аяқталғаннан кейін, сондай-ақ
оның негізгі элементтерінің, түрінің және мақсатының өзгеруіне әкеп соққан
күрделі жөндеу немесе қайта жабдықтау аяқталғаннан кейін, бұдан басқа
бұрын басқа сыныптау органының қадағалауында болған кемені есепке алу
кезінде орындалады. Бастапқы куәландыру кеменің жоба мен қағидаларға
сәйкестігін тексеру, сондай-ақ корпустың, механизмдердің, қазандардың,
электр жабдықтарының, радиожабдықтардың, құрылғылардың, жүйелердің
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және жабдықтаудың конструкциялық ерекшеліктері мен техникалық жайкүйін анықтау үшін, кемеге сынып беру және тіркелімнің кеме құжаттарын
беру үшін қажетті көлемде жүргізіледі. Куәландыруға алғаш рет ұсынылған
кемеге тіркеу нөмірі беріледі және жүзуге жарамдылығы туралы куәлік
беріледі.
Кезекті куәландыру кеменің, жабдықтың, құрылғылардың, жүйелер
мен жабдықтаудың негізгі элементтерінің техникалық жай-күйін анықтау
мақсатында орындалады. Әдетте, мұндай куәландыру кемені орташа немесе
күрделі жөндеуге орайластырылады. Кезекті куәландыру нәтижелері
бойынша кеме иесіне кеменің мақсаты мен сыныбына сәйкес оның жүзу
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған талаптар қойылады.
Жыл сайынғы куәландыру кеменің негізгі элементтерінің техникалық
жай-күйін, сондай-ақ жабдықтардың, құрылғылардың, жүйелердің,
жабдықтаудың жай-күйін тексеру және тіркелімнің кеме құжаттарының
мерзімін ұзарту үшін кезекті куәландыру арасындағы кезеңде жүргізіледі.
Мұндай куәландыруды навигацияның кез келген уақытында орындайды,
бірақ мүмкіндігінше кемені жүзуге шығаруға немесе инспекторлық тексеруге
орайластырады.
Кезектен тыс куәландыру қалпына келтірусіз пайдалану қауіпсіздігі
қамтамасыз етілмейтін кеменің негізгі элементтері зақымданған кезде
жүргізіледі. Кеменің жүзуге жарамдылығына арналған құжаттар куәландыру
кезінде ұсынылған барлық талаптарды орындағаннан кейін ғана ресімделеді.
Сонымен қатар, кезектен тыс тексерулер жүргізіледі:
- жүзу қауіпсіздігіне күмән тудыратын ақаулар пайда болған жағдайда
кеме иесінің өтінімдері бойынша;
- кеменің мақсаты немесе тасымалданатын жүктің түрі өзгерген кезде;
- кезекті куәландыру арасындағы кезеңде қосымша жабысу көзделген
кеме корпусының су асты бөлігін қарау үшін және т. б.
Инспекцияның қалауы бойынша әрбір екінші жыл сайынғы
куәландыру, егер оның соңғы куәландыру кезінде техникалық жай-күйі
"жарамды" деген баға болса, жүргізілмеуге болады. Мұндай кемелерге: жүк
көтергіштігі 1000 т-дан кем өздігінен жүретін құрғақ жүк таситын кемелер;
қуаты 600 кВт-тан кем өздігінен жүрмейтін құрғақ жүк таситын сүйрегіштер;
жүк көтергіштігі 2000 т-дан кем өздігінен жүретін қосалқы (құтқару, рейдтік,
қызметтік-жүріп өту, су жолдарына қызмет көрсететін), саны 12 адамнан
аспайтын жұмысшылар мен қызметшілердің ұйымдасқан топтарын
тасымалдайтын ағаш ағызатын кемелер; техникалық флоттың өздігінен
жүретін және өздігінен жүрмейтін кемелері (гидрокүшейткіштер, жерсорғыш
снарядтар,); өздігінен жүрмейтін қосалқы (дебаркадерлер, брандвахталар,
понтондар және т.
Негізделген жағдайларда кемелер иелерінің өтініші бойынша тіркелім
инспекциялары кезекті және жыл сайынғы куәландыру, сондай-ақ слиптегі
кезектен тыс куәландыру күндерін кейінге қалдыруы мүмкін.
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Ішкі суда жүзетін кемелерді кезекті куәландыру "М — СП" сыныпты
кемелер үшін, сондай — ақ жағалаудағы теңіз аудандарына шығатын "О"
және "М" сыныпты кемелер үшін-жыл сайынғы куәландыру көлемінде
кемені қарау жүргізілген және кезекті куәландыру жүргізбестен кеменің
жүзуге жарамдылық мерзімін көрсетілген кезеңге ұзарту мүмкіндігін
негіздейтін кеме иесінің материалдары сенімді болған жағдайда 1 жылдан
аспайтын мерзімге кейінге қалдырылуы мүмкін.
Кемені күрделі және қалпына келтіру жөндеуін, жаңғыртуды немесе
қайта жабдықтауды жүргізу алдында Флот иелері жөндеуге, жаңғыртуға
немесе қайта жабдықтауға немесе қалпына келтіруге жататын кемелер
корпусының бөліктері, механизмдері мен жабдықтары бойынша Техникалық
құжаттаманы тіркелімге қарауға ұсынады. Кеменің беріктік және
орнықтылық сипаттамалары өзгерген кезде оны қайта жабдықтағаннан кейін
тиісті есептеулер ұсынылуы тиіс. Тіркелім инспекторының кемені
куәландыру жүргізілгеннен кейін қабылданған шешімінің күшін инспекция
бастығы ғана жоя алады.
Әрбір куәландыру нәтижелері бойынша тіркелім инспекторы
анықталған ақауларды көрсете отырып, кеме элементтерінің (корпус,
механизмдер, қазандықтар, электр жабдықтары және т.б.) техникалық жайкүйі туралы акт жасайды және олардың сенімділік дәрежесіне қарай кеменің
жүзуге жарамдылығы туралы куәлік береді.
Тіркелім қағидаларында өзен және көл кемелерінің техникалық жайкүйін үш бағалау белгіленген: "жарамды", "шектеулі жарамды" және "тыйым
салынған". Кемелерге техникалық жай-күйін бағалау олардың негізгі
элементтерінің техникалық жай-күйінің бағалары бойынша соңғыларының
беріктігі мен іс-қимыл сенімділігін ескере отырып беріледі.
Қазақстан Республикасының Өзен Регистрінің ережелеріне сәйкес
кеменің негізгі элементтеріне жататындар:
- сыртқы қаптамадан, жиынтықтан, өткізбейтін аралықтардан, палуба
төсенішінен және қос түптен тұратын корпус;
- механизмдер-бас қозғалтқыштар, білік өткізгіштер, гидравликалық,
тісті және бас қозғалтқыштардан ескіш білікке басқа да берілістер, бас
қозғалтқыштарға қызмет көрсететін қосалқы механизмдер, Рефрижераторлық
кемелердің тоңазытқыш қондырғылары;
- арматурасы бар қазандар және қоректік заттар;
- электр жабдықтары - негізгі электр қозғалтқыштары және электр
станциясының кабельдік желісі, жалпы Кеме электр станциясының
генераторлары және күштік трансформаторлар, электр қозғалысын басқару
пульттері, негізгі электр тарату қалқаны, негізгі сорғылардың электр
жетектері және жетектердің қуат кабельдері.
Егер оның барлық негізгі элементтерінің бағасы қанағаттанарлық
болса, кемеге "жарамды" техникалық жай-күйін бағалау беріледі.
Егер оның негізгі элементтерінің бірінде "шектеулі жарамды" деген
баға болса, кемеге "шектеулі жарамды"деген баға беріледі.
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"Тыйым салынған "деген баға негізгі элементтердің бірінің бағасы
"тыйым салынған" деген бағасы бар кемеге беріледі, яғни оның тозуы
кеменің жүзу үшін қауіпті жағдайда екенін көрсететін "шектеулі жарамды"
деген бағасы бар кеме үшін белгіленген нормалардан асып түседі. "Тыйым
салынған" бағасын сондай-ақ су басқан жағдайдағы кемелерге; жалпы
қалдық майысуы (майысуы) үзілістермен, жарықтармен, бойлық жиынтық
арқалықтарының тұрақтылығын жоғалтумен және басқа да ақаулармен қоса
жүретін кемелерге, сондай-ақ өлшемдері шпациядан асатын тесілген
кемелерге де береді. Осылайша, Болат кемелер корпустарының техникалық
жай-күйін бағалауды корпус байланыстарының негізгі топтарының тозуымен
және жинақпен бірге қаптама табақтарының жергілікті қалдық
деформацияларымен (майысуларымен) айқындалатын ең нашар бағалау
бойынша белгілейді.
3.2 Кеме құрылғылары мен олардың механизмдеріне техникалық
қызмет көрсету бойынша жұмыс
Кемелердің техникалық жай-күйінің деңгейі техникалық пайдалануды
ұйымдастыруға және флотты олардың иелерінің техникалық қадағалауына
байланысты.
"Техникалық пайдалану" ұғымының стандартты анықтамасы: бұл
өнімді тасымалдауды, сақтауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
қамтитын пайдалану бөлігі. Осылайша, флотты техникалық пайдалану-бұл
кеме экипаждары, кәсіпорындардың қызметкерлері техникалық жағдайды,
техникалық-пайдалану қасиеттерін және кемелер мен механизмдердің
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін сақтау және жақсарту үшін жүзеге
асыратын шаралар жиынтығы.флотты пайдалану үшін ең аз шығындармен
берілген тасымалдау жоспарларын үздіксіз және жоғары тиімді жұмысты
қамтамасыз ету.
Флотты техникалық пайдалануды дұрыс ұйымдастыру үшін негізгі
басшылық құжат су көлігін техникалық пайдаланудың қолданыстағы
ережелері болып табылады. Осы құжаттан басқа, оған қосымша, ішкі жану
қозғалтқыштарына (ІЖҚ), кеменің бу поршенді машиналарына, кеменің бу
қазандықтарына, кеменің қосалқы механизмдеріне және т. б. қызмет көрсету
ережелері қолданылады.
Флотты техникалық пайдалану және оны көлік ұйымдарында қадағалау
жөніндегі барлық жұмыстарды тиісінше өз кәсіпорнының бас инженеріне
бағынатын кеме шаруашылығы қызметтері (КШҚ), ал су жолдары
кәсіпорындарында — механикалық-кеме қызметтері (МКҚ) орындайды. Бұл
қызметтер кемелердің негізгі нормативтік көрсеткіштерді орындауы,
флоттың техникалық жай-күйін қолдау және арттыру, кеме техникасын
жетілдіру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, жүзу құрамының еңбегін
жеңілдету және оның өнімділігін арттыру үшін процестерді автоматтандыру
және механикаландыру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді.
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Дұрыс техникалық пайдалануды жүзеге асыру үшін кемелермен
тікелей байланысты және оларға техникалық қадағалауды көрсетілген
қызметтер флоттың әрбір тобына тұрақты бекітілетін механик-тәлімгерлер,
топтық инженер-механиктер, желілік механиктер, өздігінен жүрмейтін Флот
инспекторлары арқылы жүргізеді.
Техникалық қадағалау жөніндегі жұмысты үздік ұйымдастыру үшін
барлық өздігінен жүретін және өздігінен жүрмейтін флот топтық инженермеханиктерге және өздігінен жүрмейтін Флот инспекторларына бекітілетін
кемелердің түрі (типі) бойынша қуатына қарай топтарға бөлінеді
(теплоходтар немесе пароходтар, жүк-жолаушы, жүк, тіркеп сүйреу және
т.б.).
Әрбір топтық инженер-механикке 10-15 өздігінен жүретін кеме,
өздігінен жүрмейтін Флот инспекторына олардың типіне және пайдалану
сипатына қарай (кеме экипаждарымен және оларсыз) 20-50 баржалар
бекітіледі.
Кеме капитандарының, механиктері мен шкиперлерінің тікелей
техникалық басшылары болып табылатын топтық инженер-механиктер мен
өздігінен жүрмейтін флоттың инспекторлары кеме экипаждарына кемелерді
техникалық пайдаланудың озық инженерлік әдістерін тағайындау бойынша
пайдалану кезінде еңбекті ғылыми ұйымдастыруды (ноттарды) енгізуге
практикалық көмек көрсетеді.
Механик-тәлімгерлерді 5 топтық инженер-механикке бір механик тәлімгер есебінен тағайындайды.
Механик-тәлімгер топтық инженер-механиктердің, капитандар мен
кеме механиктерінің жұмысына басшылық жасайды, оларға Еңбекті ғылыми
ұйымдастыруды, кеме экипаждары жұмысының алдыңғы қатарлы
инженерлік әдістерін зерделеуге және таратуға көмек көрсетеді, кеме
жабдығының техникалық жай-күйі мен қызмет көрсетілуіне бақылауды
жүзеге асырады.
Желілік
механик
навигация
кезінде
кемелерді
жөндеуді
ұйымдастырушы болып табылады. Ол өзіне бекітіліп берілген учаскеге
келетін барлық кемелерге, олардың тиесілігіне қарамастан, қызмет көрсетеді.
Кемеде техникалық қызмет көрсетумен кеменің техникалық жай-күйін,
оның барлық элементтерін үнемі бақылап отыратын және кеме
механизмдерінің жарамдылығын және кеменің тоқтаусыз жұмысын
қамтамасыз ететін кеме экипажы айналысады. Бұдан басқа, кеме
экипажының мүшелері ноталардың озық әдістерін жүйелі түрде енгізеді, өз
күштерімен энергетикалық қондырғыларға жылу-техникалық бақылау
жүргізеді, бөлшектердің тозуын өлшейді, негізгі және қосалқы тетіктердің ең
тиімді жұмыс режимдерін белгілейді, отын мен майлау материалын үнемді
жұмсауға көп көңіл бөледі, жекелеген бөлшектер мен тетіктердің тұтастай
тозуын зерделейді.
Кеме экипаждары жүргізетін кемелердің техникалық жай-күйін
күнделікті тексеруден басқа, олардың иелері жүзеге асыратын техникалық
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қадағалау жөніндегі маңызды іс-шаралардың бірі инспекторлық қарап
тексеру болып табылады. Оларды пайдаланудағы кемелердің техникалық
жай-күйін тексеру, кеме экипаждарының Кемелерді жарамды техникалық
жай-күйде ұстау жөніндегі жұмысын бағалау мақсатында жүргізеді.
Инспекторлық қарап-тексерулерді навигация ішінде алдын ала
әзірленген және бекітілген кесте бойынша маусым мен қазан аралығындағы
кезеңде арнайы комиссиялар жүргізеді.Кемелерді инспекторлық тексеруді
ұйымдастыруға және жүргізуге көлік кәсіпорындары мен су жолдары
кәсіпорындарының бас инженерлері жауапты болып табылады. Бұл ретте
кәсіпорынның басшысы немесе оның орынбасарлары, кәсіпорынның бас
инженері немесе жетекші қызметтердің бастықтары, сондай-ақ капитантәлімгерлер
(командир-тәлімгерлер),
механик-тәлімгерлер,
топтық
механиктер, өздігінен жүрмейтін Флот инспекторлары комиссияның
төрағасы бола алады.
3.3 Практикалық жұмыс: "Механикалық қозғалтқышы бар кемені
басқару негіздері»
Жұмыс мақсаты:
- Маневрлік; басқару; бұрылу; орнықтылық; Кемені тежеу; кемені
жылдамдату.
Жұмыс міндеті:
1.
Тікелей бағытта кемеге әсер ететін күштерді анықтаңыз;
2.
Курста кемелердің тұрақтылығы мен рыскулдығын
анықтау;
3. Аударылған руль кезінде кеменің қозғалысын анықтаңыз.
Маневрлік-кеменің қозғалыс және басқару органдарының әсерінен
бағыты мен жылдамдығын өзгерту қабілетінен көрінетін сапасы. Маневрлік
басқару қасиеттері мен инерциялық сипаттамаларын (тежеу және үдеу жолы
мен уақыты) біріктіреді.
Басқару дегеніміз-кеменің берілген траектория бойынша қозғалу
мүмкіндігі. Өңдеу екі қасиетті біріктіреді: курста икемділік пен тұрақтылық.
Бұрылу-кеменің бағытын өзгерту және алдын ала берілген қисық
сызықты траектория бойынша қозғалу қабілеті.
Курста тұрақтылық-тік сызықты қозғалыстың берілген бағытын сақтау
мүмкіндігі.
Екеуі де сапасын өзінің сипаты бойынша противоположны бір-біріне.
Кемелерді жобалау кезінде олар осы қасиеттердің ең қолайлы үйлесімін
табуға тырысады.
Рульдің "тура" қалпындағы кемелер курста орнықтылыққа ие
болмайтыны және оны ұстап тұру үшін рульді бір бұрышқа немесе екінші
бортқа тұрақты түрде ауыстырып отыру қажет екені анықталды. Руль кезінде
кеменің бағыттан ауытқуы "түзу" деп аталады.
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Кеменің тежелуі екі түрге бөлінеді: пассивті және белсенді. Пассивті
тежеу кезінде кеме ортаның қозғалысқа кедергісімен (су, ауа және басқа
сыртқы факторлар) тежеледі.
Белсенді тежеу ортаның кедергісімен және кеме қозғағышының артқы
жүріске жұмысымен жүргізіледі.
Кеменің үдеуі - бұл кеменің нөлден белгіленген жылдамдыққа жетуі.
1. Кемеге тікелей бағытта әрекет ететін күштер.
Жел мен ағыс болмаған кезде тік сызықты және біркелкі қозғалыс
жағдайында кемеге екі күш жүйесі әрекет етеді: кеме қозғағыштарының
тіреуі және су мен ауаның қозғалысқа төзімділігі (3.3.1.сурет.).
Қозғалтқыштардың тоқтау күші кемені қозғалысқа келтіреді, оған
гидродинамикалық күштер қарсы тұрады, нәтижесінде R0 – жер бетіне әсер
ететін Rв ауа қарсыласу күштері пайда болады. Бағытты ескере отырып және
соманы нөлге теңестіре отырып, кемеге әрекет ететін барлық күштерді қосып

3.3.1-сурет. Кемеге тікелей бағытта әрекет ететін күштер
біз кеменің тұрақты қозғалысының теңдеуін аламыз:

P −R −R
e

0

B

(3.3.1)

=0

Ре- бұранда тоқтауының күші қайда;
Ro-кеменің қозғалысына су кедергісінің күші;
Rв- ауаға төзімділік күші.
Кемеге сыртқы факторлардың әсер етуі кезіндегі анықталмаған қозғалыс
теңдеуі тежеу және үдеу кезінде мынадай түрге ие болады:

P − R − R ±Q
0

e

B

i

= 0,

(3.3.2.)

кемені жеделдету кезіндегі ( - ) белгісі;
мұндағы Qi- кеменің ауырлық центріне қолданылатын инерция күші, ол
мынадай формула бойынша айқындалады:

F

i

=

D(1 + µ ) dv ,
⋅
g
dt

мұндағы D-кеменің салмақтық су ығыстырғыштығы;

(3.3.3.)

dv
- кеме қозғалысының жылдамдығын жеделдету немесе баяулату;
dt
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μ-судың қосылған массасының коэффициенті: тежеу және үдеу кезінде
μ=0,1 тең қабылданады. Сондықтан формуланы (1.2) келесі түрде қайта
жазуға болады:
Fi =

мұндағы g-ауырлық үдеуі.

1.1D dv
g dt

(3.3.4)

2. Бағыттағы кемелердің тұрақтылығы мен рыскулдығы.
Кеменің тұрақтылығы мен тұрақтылығы ең алдымен О жəне G екі
сипаттамалық нүктенің орналасуына байланысты, мұнда О нүктесі орта
кедергісінің орталығы, ал G нүктесі – кеменің ауырлық орталығы.
Тікелей бағытта қозғалу кезінде кемеге сәйкесінше О және О1
нүктелерінде қолданылатын R және Ре күштері әсер етеді (3.3.2 сурет.),
мұнда:
R-кеменің қозғалысына судың кедергісі.
Ре - бұранда тірегі.
Бұл күштер тұрақты қозғалыс кезінде өзара теңестіріледі.
О нүктесі G ауырлық центрінің алдында немесе артында орналасуы
мүмкін.

3.3.2-сурет. Кеменің тұрақты қозғалысы кезінде тән нүктелердің орналасуы.
Егер кемеге қандай да бір сыртқы күш (толқын, жел) әсер етсе,
онда кеме бағыттан ауытқып, позицияны алады (сурет. 3.3.3). Алайда,
кеменің ауытқу сәтінде оның ауырлық центріне қозғалыстың бастапқы
бағыты бойынша бағытталған Q инерция күші әсер етеді. R кедергі күші Q-ге
қарама-қарсы бағытта әрекет етеді, яғни кеменің ДП бұрышында. Біз бұл
күштерді ДП бойымен және оған перпендикуляр компоненттерге таратамыз.
3.3.3 А-1 суреттен Ry және Qy құрамдастары кеменің бағыттан ауытқуына
әсер ететін күштер жұбын құрайтынын көруге болады. Бұл күштер жұбы егер
О нүктесі G нүктесінің алдында орналасса, кемені одан әрі жалтарады; және
егер О нүктесі артта болса, кемені бағытқа қайтарады (3.3.3., а-2 сурет.).
Бірінші жағдайда кеме ұқыпты болады (бұрылыс), екіншісінде – тұрақты,
бірақ аз бұрылыс болады. Жақсы жұмыс істеу үшін O және G нүктелері бір
тік немесе О, G-нің артында болуы керек (тәжірибелі мәліметтермен
орнатылған).
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а-1

а-2

3.3.3-сурет. Кеменің бағыттан кетуі кезінде қарсыласу күштері мен Инерция
күштерінің орналасуы.
Кемелер тіпті тыныш ауа-райында да тұрақты емес. Олардың жұмыс
тұрақтылығына рульді ауыстыру арқылы қол жеткізіледі. Егер жел мен
толқын кезінде оны ұстап тұру үшін руль минутына 4-6 рет 2-3°бұрышқа
ауыстырылса, кеме тұрақты болып саналады. Осы шарттар сақталмаған кезде
кеме рысқұлақ болып есептеледі.
Кемені сылау симметриялы және асимметриялы болуы мүмкін. Бұл
корпустың беткі бөлігінің түріне және сыртқы факторлардың әсеріне
байланысты. Кейде ескі түсіндірмеге сәйкес шайқалуы деп аталады: кеменің
желге батуы – ауытқу, кеменің желге ауытқуы (тікелей рульмен) – жел.
Шапшаңдық кеменің жолын едәуір ұзартады және теріс фактор болып
табылады.
3. Руль аударылған кезде кеменің қозғалысы
Руль дөңгелегі бар кеменің траекториясы айналым деп аталады.
Айналымның басталуы үшін рульді ауыстырудың басталу сәті алынады.
Айналым сызықтық және бұрыштық жылдамдықтармен, қисықтық
радиусымен және дрейф бұрышымен сипатталады. Бұл сипаттамалар
тұрақты болып қалмайды. Процесс айналымын қабылданды бөлуге үш
кезеңі.
Бірінші кезең-маневрлік, рульді ауыстыру кезінде жалғасады.
Екінші кезең-эволюциялық, руль дөңгелегі аяқталған сәттен басталады
және айналым сипаттамалары белгіленген мәндерді қабылдаған кезде
аяқталады.
Үшінші кезең - белгіленген, екінші кезең аяқталған сәттен басталады
және руль аударылған күйде қалғанға дейін жалғасады.
Бұрышқа аударылған δ p руль, кез - келген Қанат сияқты, көтеру күшін-

РУ рульдің бүйірлік күшін дамытады
Кеменің корпусына күштің әсері туралы көрнекі түсінік алу үшін біз
оның ЦТ-да РУ күшіне тең және қарама-қарсы бағытта бағытталған екі күш
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қолданамыз, бұл 3.3.4. суретте көрсетілгендей. Бұл екі күш өзара өтеледі,
яғни кеме корпусына әсер етпейді, бірақ оларды РУ рульдің бүйір күшімен
бірлесіп қарау кеме корпусы бір уақытта РУ ауырлық орталығында
қолданылатын G көлденең Күшін және ЦТ арқылы өтетін z тік осіне қатысты
РУ рульдің бүйір күшінің моментін сезінетінін түсінуге мүмкіндік береді.
Айналым басталғаннан кейінгі бірінші кезеңде кеменің Ру ЦТ көлденең
күшінің әсерінен айналымның сыртқы жағына бүйірлік орын ауыстыру —
кері орын ауыстыру алады. α дрейфінің бұрышы пайда болады, яғни Rу
корпусында айналымға бағытталған көлденең гидродинамикалық күш.
Қанаттың қасиеттеріне сәйкес оның қолдану нүктесі ОКЖ-дан (бүйірлі
кедергі орталығы) мұрынға ығыстырылған, оның жағдайы үлкен дифферент
болмаған кезде кеменің ЦТ-мен сәйкес келеді деп санауға болады. Осы
бастапқы айналым кезеңіндегі Ry - MR күш моменті Мр моментімен бірдей
белгіге ие, сондықтан бұрыштық жылдамдық пайда болады және тез арта
бастайды.
Болашақта Ry көлденең күшінің әсерінен ЦТ траекториясы руль
дөңгелегіне қарай біртіндеп бүгіле бастайды, яғни.басында шексіздікке
ұмтылған айналым радиусы азая бастайды.

3.3.4-сурет. Айналымның басында рульі бар кемеге әсер ететін күштер.

3.3.5-сурет. Аударылған рульдің әсерінен кеменің қозғалысы.
ЦТ Rς радиусымен қисық сызықты траектория бойынша қозғалған кезде
кеменің ұзындығы бойынша әрбір нүкте айналымның жалпы центріне
қатысты өзінің траекториясын сипаттайды, оның қисықтық радиусы Rς ден
ерекшеленеді (3.3.5 сурет.). Сонымен қатар, әрбір осындай нүктенің дрейфтің
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өзіндік бұрышы бар, оның мәні артқы жағына қарай алыстаған сайын артады.
ЦТ-дан мұрынға дрейфтің бұрыштары сәйкесінше азаяды.
Егер перпендикулярды циркуляция орталығынан ДП-ге түсірсеңіз, онда
ПП алынған нүктесінде дрейфтің бұрышы нөлге тең болады. Бұл нүкте
айналу центрі немесе айналу полюсі (ПП) деп аталады.
Көптеген кемелер үшін айналым кезінде айналу полюсі мидельшпангоутта қабылданатын ЦТ-дан кеменің ұзындығы шамамен 0,4
қашықтықта алдыңғы ұшының жанында орналасады.
3.4 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Бұрылу кеме дегеніміз не?
Курста тұрақтылық дегеніміз не?
Қыдыр деген не?
Кеменің тежелуі қандай түрлерге бөлінеді?
Кемені белсенді тежеу қалай жүргізіледі?
Кеменің үдеуі дегеніміз не?
Жел мен ток болмаған кезде кемеге қандай күштер әсер етеді?
Кеменің орнықтылығы мен рыскилігі неге байланысты?
3.3.2-суретте қандай нүкте ортаның қарсыласу орталығы болып
табылады?
3.3.2-суретте қай нүкте кеменің ауырлық орталығы болып табылады?
Кемеге қандай сыртқы күш әсер етеді?
Кеме қандай жағдайда Рыскул деп саналады?
Кеменің түрлері?
Кеменің түрлері неге байланысты?
Кеменің желге шайқалуы дегеніміз не?
Кеменің желге шайқалуы дегеніміз не?
Желге тік рульде кеменің шайқалуы?
Циркуляция дегенімінз не?
Айналым қандай параметрлермен сипатталады?
Айналым процесі қандай кезеңдерге бөлінеді?
Айналу центрі дегеніміз не?
Бұрылыс полюстері дегеніміз не?
4-ТАРАУ Мостиктегі процедуралардың практикалық қызметіндегі және
навигациялық вахтаны басқарудағы компьютерлік технологиялар
4.1 Теңіз кемесін жүргізу процесінде операциялық жүйелерде жұмыс
істеу дағдылары
Ғылым тұрғысынан "кеме жүргізу-бұл мақсатқа жету үшін кемені
басқару мен басқаруды қамтамасыз ететін біртұтас процесс".
Сауда, сауда, ғылыми және әскери теңізде жүзу мақсаттары әртүрлі
екені белгілі. Алайда, теңізде жүзу қауіпсіздігіне қойылатын талаптар бірдей,
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кеме жүргізудің жалпы міндеті әмбебап. Жүзудің навигациялық қауіпсіздігітеңізде жүзудің кез келген міндетін шешудің міндетті шарты, ал кеме
жүргізудің жалпы міндеті қысқаша былайша тұжырымдалады: "кемені алдын
ала белгіленген, қауіпсіз және тиімді жолмен бір пункттен екінші пунктке
өткізу". Қауіпсіз және ең тиімді жол деп кеме белгіленген пунктке отынның
(энергия ресурсының) және басқа да қорлардың ең аз шығынымен, сондай-ақ
навигациялық
қауіптермен,
басқа
кемелермен
және
қауіпті
гидрометеожағдайлармен кездесудің ең аз тәуекелімен қысқа немесе
белгіленген мерзімде келетін жол түсініледі.
Басқару теориясы тұрғысынан теңіз кеме жасау процесі (кеме
жүргізудің негізгі міндетін шешу) жүйеде жүреді, оның қарапайым
құрылымы мен байланыстары суретте көрсетілген модельмен сипатталуы
мүмкін. Жүйе келесі негізгі сілтемелер мен түйіндерді қамтиды:
- командалық немесе Басқару буыны;
- екі өлшеу буыны;
- атқарушылық буын;
- басқару объектісі, яғни кеме;
- бақылау, навигация, байланыс және басқару құралдары;
- навигациялық, гидрометеорологиялық жағдайларды және жүзу
жағдайын қоса алғанда, сыртқы ортаны.
Басқару дегеніміз-объектінің жай-күйі туралы ақпаратты командалық
ақпаратқа мақсатты түрде өңдеу процесін түсіну.
Объектінің (кеменің) жай-күйі навигациялық ақпаратпен сипатталады.
НАВИМ, НАВИП, НАВАРЕЯ бойынша аттас ақпараттан айырмашылығы"
навигациялық ақпарат " деп кеменің белгілі бір координаттар жүйесіндегі
орны мен қозғалысы туралы ақпарат түсініледі. Теңіз навигациясындағы
мұндай координаттар: географиялық координаттар (φ — ендік және λ —
бойлық), маршруттық координаттар (z — маршруттағы шартты есептік
нүктеге қатысты кеменің көлденең және х— бойлық жылжуы), полярлық
координаттар (П — пеленг және Д — қауіпті объектіге немесе бағдарға
дейінгі қашықтық) болуы мүмкін. Командалық ақпарат-бұл кеме
қозғалысының бағыты мен жылдамдығын сақтау немесе өзгерту жөніндегі
командалар, яғни рульге, машинаға және жүзу ережелерінде белгіленген
сигналдарды беруге арналған командалар (атап айтқанда МППСС бойынша).
Объектінің (кеменің) жай-күйінің ақпараты анық түрде (навигациялық
картадағы нүкте, САРП қайталама индикаторындағы жақындасу жағдайы,
фарватердегі қоршаудың жүзбелі құралдарына қатысты кеменің көзбен
шолып бақыланатын жағдайы және т.б.) және анық емес түрде (кеменің
орнын анықтау үшін өлшенген навигациялық параметрлер, навигациялық
төсемді жүргізу үшін жолды есептеу элементтері, пеленг және табылған
объектіге дейінгі қашықтық және т. б.) шығуы мүмкін. Бірінші жағдайда
ақпарат объектінің күйін тікелей бағалауға мүмкіндік береді, екінші жағдайда
жағдайды сенімді бағалау үшін өлшеу, есептеу, графикалық құрылымдар
және т.б., яғни ақпаратты өңдеу қажет. Модельдегі ақпаратты өңдеу
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функцияларын өлшеу байланыстары орындайды. Белгілі бір жетілу мен
тәуелсіздікпен өлшеу байланыстары ақпаратты жасырын түрден анық түрге
айналдырып қана қоймайды, яғни олар жағдайды бағалайды, сонымен қатар
командалық байланыс арқылы шешім қабылдау үшін ұсыныстар немесе
ұсыныстар жасайды. Бұл ақпарат кері байланыс бойынша командалық
буынға түседі және көп жағдайда техникалық бақылау және навигация
құралдары арқылы алынған өлшеулерді өңдеу нәтижесі болып табылады.
Командалық буын өлшеу буындары әзірлеген басқару объектісінің
жай-күйін бағалауды берілген немесе қажетті жай-күймен (кеменің
маршруттағы, жердегі, уақыттағы және қауіптерге қатысты жағдайы)
салыстыра отырып, ағымдағы жай-күйді сақтауға немесе өзгертуге шешім
қабылдайды, яғни кемені қозғалыс бағыты мен жылдамдығы бойынша
басқару Заңдарын әзірлейді. Шешім қабылдаған кезде атқарушы буынға
белгілі бір командалар беріледі: рульге, машинаға, сигнал беруге.
Командалық ақпарат тікелей байланыстар бойынша атқарушы буынға түседі.
Атқарушы буынның функциялары командалардың нақты және
уақтылы орындалуынан тұрады, оларды дайындау және орындау туралы
есептер (жеке Кері байланыс). Атқарушы буын қозғалыс параметрлерін
(объектінің берілген күйін) сақтау немесе өзгерту үшін руль жетегіне және
қозғалтқыштарды басқару органдарына әсер етеді. Командалардың
орындалуы туралы ең дәл және сенімді ақпарат өлшеу сілтемелері арқылы
жалпы кері байланыс арналары арқылы қайтадан командалық сілтемеге
түседі.
Модельде екі басқару тізбегі байқалады: навигациялық Тізбек және
сыртқы бақылау контуры. Біріншісі объектінің берілген маршрутқа қатысты
жай-күйіне және көзбен шолып немесе техникалық құралдармен
байқалмайтын қозғалмайтын навигациялық қауіптерге баға береді.
4.2 Жүріс мостигіндегі процедуралар туралы заманауи және
перспективті компьютерлік және ақпараттық технологиялар
Навигациялық контурдағы ақпаратты өңдеу теңіз навигациясының
негізгі әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады: жолды есептеу, кеменің
орнын анықтау, техникалық навигациялық құралдардың көмегімен алынған
мәліметтер негізінде өлшеулер мен есептеулердің дәлдігін бағалау.
Сыртқы байқау контуры, егер ол жергілікті жерде (жетекші тұстама,
қоршалған фарватер және т.б.), сондай-ақ көзбен шолып бақыланатын
навигациялық қауіптер мен жылжымалы объектілерге қатысты объектінің
жай-күйіне баға береді. Онда жақсы теңіз тәжірибесі, түйсігі және теңізде
жүзу өнері әзірлеген навигациялық ақпаратты бағалаудың көзөлшемді
әдістерінің жиынтығына негізделген кеме жүргізудің лоцмандық әдісі басым.
Қалыпты көріну кезіндегі бақылауларды сандық бағалау үшін және шектеулі
көріну жағдайындағы жағдайды тікелей бақылау үшін техникалық бақылау
құралдары: радиолокациялық станциялар (РЛС), автоматты сәйкестендіру
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жүйесінің аппаратурасы (АСА), эхолоттар, бинокльдер қолданылады. РЛС
және ААС ақпараты, әдетте, жасырын түрде көрінеді, сондықтан
радиолокациялық төсеу әдістері немесе оны Автоматтандыру жүйесі (САРП)
қолданылатын өңдеуді қажет етеді.
Навигациялық, гидрометеорологиялық жағдайлар мен жағдай-белгілі
ұғымдар мен арнайы түсіндірулер қажет емес. Сыртқы ортаның бұзылуы бұл әуе және су массаларының (жел, ағымдар, толқулар, толқындардың
құбылыстары) кемеге әсері. Өз функцияларының кез-келген буынының
орындалмауы басқару процесінің бұзылуына, нәтижесінде апатқа дейінгі
жағдайдың пайда болуына әкеледі, яғни.жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз етпеу
және кеменің өз мақсатын орындамауы.
Осы модель техникалық құралдармен жабдықтың мөлшеріне,
мақсатына, дәрежесіне және жүріс вахтасының командалық және қатардағы
құрамының санына қарамастан кез келген теңіз кемелерін кеме жүргізу
процесін талдау үшін қолданылады.
Навигациялық жабдық құралдарының дамуына және ИМО тарапынан
да, ұлттық департаменттер тарапынан да кеме жүргізушілері мен кеме
иелеріне қойылатын талаптардың күшейтілуіне қарамастан, навигациялық
авариялылық әлі де жоғары болып отыр. Сауда флоты кемелерінің қаза
болуының кемінде жартысы қайраңға қону немесе соқтығысу салдарынан
болады, яғни навигациялық вахталық адамдардың қызметімен тікелей
байланысты.
Авариялардың мән-жайларын егжей-тегжейлі тергеп-тексеру теңіз
трагедияларының басым көпшілігінің негізінде Кеме персоналының дұрыс
емес немесе уақтылы емес іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) жатқанын көрсетті,
"адами фактор" авариялар мен апаттардың 70-80% - ын негіздейді. Титаник,
Андреа Дориа, Адмирал Нахимов, Михаил Лермонтов, Александр Суворов
және т. б. кемелермен болған ең танымал трагедияларды еске түсіру
жеткілікті.
Теңізде жүзу қауіпсіздігі тұрғысынан адам факторы адамның
ақпаратты қабылдау, өңдеу және оның жұмыс істеуінің әртүрлі
жағдайларында шешім қабылдау мүмкіндіктері мен қабілеттерін түсіну
болып табылады.
Әрине, сұрақ туындайды: навигациялық апат жолында кедергіні қалай
орнатуға болады? Экипаждың және, ең алдымен, жүру навигациялық вахтасы
персоналының дұрыс емес немесе уақтылы емес іс-әрекеттерін қалай алдын
алуға болады? Кеме экипаждарының кәсіби дайындық деңгейін арттырумен
және техникалық шаралармен қатар ұйымдастырушылық сипаттағы ісшаралар қажет екені анық.
Тәжірибеге негізделген барлық білім сияқты, кеме жүргізудің барлық
қажетті талаптарын орындай отырып, көпірде вахтаны жүргізу практикалық
дағдыларды игеруге, алған білімдерін тиісті деңгейде ұстауға және оларды
үнемі жетілдіруге негізделген.
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Адам ағзасының психофизикалық қасиеттерін зерттеу адамның
бейнелермен ойлайтынын және олардың жеке бөлшектеріне қарағанда толық
сипаттағы (жалпы) оқиғаларды дәл қабылдайтындығын көрсетті.
Адамның қабылдауы мен ойлауының бұл қасиеттері жол қозғалысын
ұйымдастыруда керемет қолданылады. Бағдаршам жүргізушіге "тоқта",
"назар аударыңыз", "алға" деген нақты командаларды береді, оларды түсіну
және орындау қиындық туғызбайды және қауіпсіздікке кепілдік береді.
Бағдаршамның Жарық таблосын қосымша ақпаратпен (ұсынылған
жылдамдық, жолақтың ені, жақын жердегі бұрылысқа дейінгі қашықтық
және т.б.) жүктеу кезінде жүргізушінің жағдайды қабылдауы нашарлайды
және дұрыс емес әрекеттер ықтималдығы күрт артады, бұл практикалық
тәжірибелермен расталды.
Кемені басқару-көпфункционалды міндет және егер жоғарыда аталған,
навигациялық вахтаны атқаруға ұтымды тәсілді қолданса, онда навигациялық
вахтаның ауқымды және алуан түрлі іс-қимылдарын логикалық аяқталған
рәсімдерге топтау қажеттілігі туындайды.
Процедура-бұл ресми түрде құрылған арнайы, дәйекті аяқталған
сипаттағы әрекеттер жиынтығы.
Осы рәсімдерді жүрістік навигациялық вахтаны атқару практикасына
енгізу үшін ҚБХК қолданысқа енгізетін ИМО А.74ц18 қарары (04.11.1993 ж.)
осындай атау алған басшылық құжаттар жиынтығын әзірлеуді ұйғарады.
Процедура (МКУБ сәйкес) — бұл нақты жұмысты сипаттайтын және
жауапкершілік пен күтілетін нәтижені анықтайтын құжатталған жазбаша
құжат.
Жүру навигациялық вахтасын атқаруға қатысты мынадай рәсімдерді
бөліп көрсетуге болады:
- қабылдау/тапсыру вахта;
- бақылау рәсімі;
- санау процедурасы;
- кеме орнын анықтау рәсімі;
- қарсы келе жатқан кемемен алшақтық рәсімі және т. б.
Апаттылықтың алдын алу және экипаж іс-қимылдарының тиімділігін
арттыру үшін персонал алдағы іс-әрекетті аяқталған рәсім ретінде
қабылдауына қол жеткізу қажет. Процедураның элементтері нұсқаулықта
егжей-тегжейлі жазылуы керек. МКУБ түсіндірмесіндегі Нұсқаулық-міндетті
нормалар мен ережелерді сақтау үшін жеке функциялардың қалай орындалуы
керектігін егжей-тегжейлі белгілейтін құжат. Процедураларды кешенді
түрде, қатаң дәйекті және автоматизмге дейін орындау керек. Рәсімнің дұрыс
әзірленуін бақылауды міндетті белгілері бар тексеру (бақылау)
парақтарының көмегімен жүзеге асырған жөн. МКУБ бойынша А.741(18)
қарары чек-парақтар деп аталатын бақылау парақтарының нысаны мен
болжамды мазмұнын ұсынады.
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Тек осы тәсіл барлық қажетті әрекеттерді кепілдікпен және уақтылы
орындауға және экипажда өз міндеттерін орындауға дұрыс көзқарас
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
ИМО-ның қазіргі заманғы басқару құжаттары және ПДМНВ-78/95
Конвенциясы, атап айтқанда, олардың талаптары мен ұсыныстары
тақырыптық түрде топтастырылатындай етіп жасалған. Бұл осы талаптарды
процедуралар түрінде жасауға мүмкіндік береді.
Жүрістік навигациялық вахтаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
қойылатын талаптар ПДМНВ-78/95/2010 Конвенциясы VIII тарауының
екінші бөлімінде жазылған.:
1 бөлім — теңізшілерді дипломдау;
2 бөлім — ұшуды жоспарлау;
3 бөлім — теңізде вахтаны атқару;
4 бөлім — портта вахтаны атқару.
Навигациялық вахтаның функциялары басқарушы құжаттармен
(Конвенцияда айтылған ҚР теңіз флоты кемелеріндегі қызметтің
жарғыларымен НШС және РШС және т.б.) айқындалған. Бұл функциялар
әртүрлі жағдайларда жүзу кезінде әртүрлі көлемге ие. ПДМНВ-78/95/2010
конвенциясы жүзудің бес түрін анықтайды:
* айқын көріністе жүзу;
* шектеулі көру жағдайында жүзу;
* тәуліктің қараңғы уақытында жүзу;
* жағалау суларында және жүзуге қиын жерлерде жүзу;
* бортта лоцманмен жүзу.
Жүзудің әр түрі үшін жеке міндетті шаралар қарастырылған, олардың
орындалмауы заңды салдарға әкелуі мүмкін.
Төменде теңізде қауіпсіз навигациялық вахтаны қамтамасыз етуге
қатысты ұлттық және халықаралық басқару құжаттарының талаптары
келтірілген.
1. Әрбір кеменің капитаны қауіпсіз навигациялық вахтаны атқаруды
тиісінше ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті. Ол вахталық
көмекшілерді басқарады және кеме жүргізудің жалпы қауіпсіздігіне жауап
береді.
2. Капитанның вахталық көмекшісі капитанның өкілі болып табылады
және өзінің вахтасын атқару кезінде қауіпсіз жүзу және МППСС-72 сақталуы
үшін басты жауапты болады.
3. Жүру навигациялық вахтасының құрамы экипаждың штаттық
кестесімен айқындалады, оны капитан өзгерте алады, ол шешім қабылдау
кезінде жүзудің түрі мен шарттарын, атап айтқанда:
* вахталық персоналдың жүріс көпірінде тұрақты болу қажеттілігі;
* көрінудің өзгеруі, ауа-райы және теңіз жағдайы;
* тасымалдау қарқындылығы;
* қозғалысты бөлу жүйелеріне, навигациялық қауіптерге жақын жүзу
кезінде көп көңіл бөлу қажеттілігі;
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* кеме функцияларының ерекшеліктерінен, болжанатын маневрлерден
және т. б. туындайтын вахтаға қосымша жүктеме ;
* экипаждың кәсіби қасиеттерін білу және оған сенімділік, жүру
навигациялық
вахтасының
құрамына
тағайындалған
адамдардың
жарамдылығы;
* капитанның әрбір вахталық көмекшісінің тәжірибесі, оның кеме
жабдығын, кеменің маневрлік қасиеттерін және жүзу ауданын білуі;
* навигациялық аспаптар мен кемені басқару органдарының жұмыс
жағдайы;
* кеме өлшемдері, көпір конфигурациясы, басқару орнынан шолу,
бақылау шарттары, байланыс және т. б.;
* кемеде нақты уақытта жасалатын жұмыстар;
* көпірде вахтаны дереу күшейту мүмкіндігі;
* кемеде авторлықтың болуы;
* кемеде радиовахта жүргізу;
* машина бөлімінің басқару органдарының ерекшеліктері;
* туындаған жағдайлардан туындауы мүмкін басқа да ерекше талаптар.
4. Вахтаға түсер алдында капитанның вахталық көмекшісі:
- вахтаға кірісетін барлық персоналдың өз міндеттерін толық көлемде
орындауға қабілетті екендігіне көз жеткізу, оның өзі және оның
қарамағындағылар түнгі бақылау жағдайларына толық бейімделген;
- навигациялық оттар мен сигналдардың дұрыс жұмыс істейтініне көз
жеткізіңіз;
- байланыс және сигнализация құралдарының әрекетін тексеру;
- кеменің тұрған орнымен және жай-күйімен танысу;
- қоршаған ортамен танысу;
- болжамдармен және дауылды ескертулермен танысу;
- маневрді немесе вахтаның белсенді жұмыс істеуіне байланысты басқа
да іс-әрекетті орындау кезінде вахтаны ауыстыруды жүргізуге болмайды,
оны жағдай бәсеңдегенге дейін кейінге қалдыру керек екенін есте сақтаңыз;
- капитанның вахта бойынша өкімдері туралы мәліметтер алуға;;
- вахтаны атқару орнына түскенге дейін кемінде 10 минут бұрын келуге
тиіс.
Егер вахтаны ауыстыру кезінде капитанның кірісуші көмекшісі көпірде
өз міндеттерін тиісті түрде орындай алмайды деп пайымдауға негіз болса,
онда вахтаны алып жүрген офицер оған вахтаны бермеуі тиіс және бұл
туралы капитанға дереу хабарлауға міндетті.
5. Вахтаға кіріскен кезде капитанның вахталық көмекшісі:
* кеменің орналасқан жерінің дәлдігіне көз жеткізу, оның жүргізілген
бағытын, бекітілген жылдамдығын, шөгуін растау, вахта барысында мүмкін
болатын навигациялық қауіптерді ескеру;
* басқару пульті аспаптарының көрсеткіштерін, қашықтықтан
автоматты басқару (ДАУ) мен рульдік құрылғының әрекетін, бас
қозғалтқыштардың жұмыс режимінің берілген режимге сәйкестігін тексеру;
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* кеменің техникалық навигация құралдарының дұрыс жұмыс істеуіне
көз жеткізу, гироскопиялық және магниттік компастардың көрсеткіштерін
және олардың берілген курсқа сәйкестігін салыстыру, гирокомпас
репитерлерінің негізгі аспаптың көрсеткіштерімен сәйкестігін тексеру;
* курс пен уақыт бойынша курсографтың келісілуін тексеру және
курсограф лентасында уақыт белгісін жасау;
* басым және алдын ала есептелген ағымдарды, толқындарды,
гидрометеожағдайларды және олардың кеменің жүзуіне әсерін талдау;
* навигациялық жағдайды жан-жақты бағалау [навигациялық жабдық
құралдарының (СҒҚ) жай-күйі, аспаптардың түзетулері, бағыт бойынша
көрінетін және күтілетін кемелердің маневр жасауының болуы және сипаты,
Киль астындағы су қорына түрлі факторлардың ықтимал әсері];
* вахтаны қабылдағаннан кейін бірден кеменің орнын осы жағдайларда
ең дәл тәсілмен анықтау, алдын ала төсемді тексеру.
6. Шектеулі көріну жағдайында вахтаны жүріп келе жатқанда
капитанның вахталық көмекшісі қосымша тексеруге тиіс:
- зәкірлердің дереу қайтаруға дайындығы;
- негізгі қозғалтқыштардың жұмыс режимін дереу өзгертуге
дайындығы.
7. Жүру навигациялық вахтаны атқару процесінде капитанның
вахталық көмекшісі:
* жүріс көпірінде вахтаны ешбір жағдайда тиісті ауыстырусыз
қалдырмай атқару;
* кемені капитан белгілеген бағам (жол) бойынша және берілген
режимде жүргізу, жолды санауды және кеме орнын бақылауды орындау,
қолданыстағы жағдайлар мен жағдайларда жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша қажетті шараларды қабылдау;
* тұрақты және тиімді көзбен шолуды, есту және аспапты бақылауды
қамтамасыз ету (кемеде бар техникалық құралдардың көмегімен) ;
* жалпы және жергілікті жүзу ережелері талаптарының, сондай-ақ жүзу
қауіпсіздігіне қатысты басқа да құжаттардың уақтылы және дәл орындалуын
жүзеге асыру;
* кеме жүргізу қауіпсіздігі үшін, оның ішінде кеме басқаруға кіргені
туралы соңғысы хабардар еткенге дейін көпіршеде капитанның болуы
кезінде де жауапты болуға; жүзу қауіпсіздігіне қатысты қиындықтар мен
күмән туындаған кезде (көрінудің нашарлауы, кеме ағыны тығыздығының
артуы, навигациялық аспаптардың істен шығуы, навигациялық жағдайдың
күрт өзгеруі және т. б.), өз іс — қимылдарының дұрыстығына сенімсіздік
туындаған кезде-жылдамдықты ең азға дейін төмендетуге немесе қозғалысты
тоқтатуға, капитанға баяндауға және оның нұсқауы бойынша;
* берілген жол бойынша жүзудің сенімділігін қамтамасыз ету үшін
барлық навигациялық жабдықтарды барынша пайдалана отырып, кеменің
бағытын, жылдамдығын және орнын үнемі және жиі тексеру;

159

* кеме жүзу үшін аса күрделі жағдайлары бар ауданға,
гидротехникалық құрылыстарға, айлақтарға, рейдтерге, жолдың қиын
учаскелеріне, портқа кіру және одан шығу алдында, арқандап байлау
операцияларына, мұзға кіру алдында:
- бұл туралы капитанға ескертіңіз;
- вахталық механикке қайталау функцияларын орындайтын барлық
кемелік техникалық құралдардың іс-қимылына дайындық туралы өкім беру;
- даудың, машина телеграфының және руль құрылғысының жұмысын,
Тифонның электр және қол жетегін, іске қосу баллондарындағы және
тифондағы ауа қысымын тексеру;
*
навигацияның
техникалық
құралдарының
(оның
ішінде
компастардың түзетулерін нақтылау және курс көрсеткіштерін салыстыру),
радиожабдықтың, жүріс және сигналдық оттардың, рульді және
машиналарды басқару органдарының жұмыс істеуіне тұрақты тексерулер
жүргізу;
* вахталық персоналдың іс-қимылын бақылау, оған қажетті
нұсқаулықтар мен ақпарат беру;
* жақындап келе жатқан кемелер қозғалысының элементтерін анықтау
(пеленгтер мен арақашықтықтарды Жеке алу) және МППСС-72 сәйкес
алшақтықтар үшін уақытылы дұрыс іс-әрекеттерді қабылдау;
* көру қабілеті нашарлаған немесе көру мүмкіндігі шектеулі ауданға
жақындаған кезде:
- капитанға хабарлау;
-МППСС-72 талаптарын орындау (қауіпсіз жылдамдық, тұманды
сигналдар, жедел маневрлерге дайындық және т. б.););
- кеменің орнын барынша дәл тәсілмен анықтау;
- РЛС және жүріс оттарын қосу;
- алдыға қараушыға нұсқау беру және қою;
- автоматтан рульді қолмен басқаруға өту;
- көпірде және машина бөлімінде сағат көрсеткіштерін тексеру;
- курсограф лентасында уақыт белгісін қою;
- кеме журналына шектеулі көріну аймағына кіру уақытын, көріну
қашықтығын және қабылданған сақтық шараларын жазу;
- әрі қарай капитанның нұсқауы бойынша әрекет ету;
* жағалау суларында және тығыз жағдайларда жүзу кезінде қысқа
уақыт аралығынан кейін кеменің орналасқан жерін бірнеше тәсілмен анықтай
отырып, соңғы түзетумен ең ірі масштабтағы картаны пайдалану;
* табылған барлық навигациялық белгілерді нақты анықтау;
* бортта лоцман болған кезде онымен байланыста жұмыс істеу, кеменің
қауіпсіздігін бақылауды жалғастыру, лоцманның іс-әрекетіне күмән
туындаған кезде түсіндірулерді талап ету, капитанға хабарлау және кез
келген қажетті іс-қимылдарды қабылдау;
* қажет болған жағдайда рульді, машинаны және дыбыстық сигнал
беру аппаратурасын ойланбастан пайдалану;
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* кеменің жүзуіне қатысты вахта уақытында қабылданған барлық ісәрекеттерді тиісті құжаттауды қамтамасыз ету.
8. Ішкі су жолдарымен жүзу кезінде капитанның вахталық көмекшісі
жүру вахтасын атқару кезіндегі міндеттерге қосымша:
кеменің өз қозғалыс жолағында қауіпсіз жылдамдықпен
қозғалысын қамтамасыз ету;
кеме жүрісі бұрылыстарының аймақтарын қоспағанда, алшақтау
немесе басып озу неғұрлым ыңғайлы жерде болуы үшін өз кемесінің
жылдамдығын реттеу;
кемелер арасындағы алшақтықтың немесе басып озудың тәртібін
алдын ала келісу;
алшақтау және басып озу кезінде кемені сенімді басқаруды
қамтамасыз ету, кеме жолының жиектеріне және басқа кемеге ықтимал
соруды ескеру;
жүзуге қауіп төндіретін кеме қатынасы жағдайларының
анықталған өзгерістері туралы диспетчерлік аппаратты және қарсы
Кемелерді хабардар ету.
Капитанның вахталық көмекшісі жарғылық міндеттер шеңберіне
жатпайтын істермен айналыспауы тиіс және кемені басқаруға қатысы жоқ
адамдардың жүріс көпіршесінде болуына жол бермеуі тиіс.
9. Кемені зәкірге қою кезінде вахта көмекшісі:
* капитанның нұсқауларын орындауға, қоршаған ортаны бақылауға,
кеменің жылдамдығы мен зәкір тұрағына дейінгі жолын бақылауға,
атқарушы төсемді жүргізуге, бақылау пеленгтерінің, қашықтықтардың,
тереңдіктердің өзгеруін, капитанның рульге және машинаға командаларының
дұрыс орындалуын қадағалауға;
* зәкірді артқа қарай дайындауға және Зәкір - шынжырдың ұзындығын
айтуға бұйрық беріңіз;
* кеменің қою нүктесіне шығуымен кеменің инерциясын сөндіру және
зәкірді беру командасын беру;
* түнгі уақытта жүріс шамдарын зәкірге ауыстырып, күндіз допты
көтеру;
* зәкірдің қайтарылатын орнын анықтау және картаға кеменің
ұзындығын және түзетілген Зәкір - шынжырды ескере отырып, кеменің
артқы жағының ықтимал жылжуының шеңберін салу;
* бақылау пеленгілері мен бағдарларға дейінгі арақашықтықты анықтау
және кеме дрейфінің жоқтығына көз жеткізу.
10. Кеме зәкірде тұрған кезде вахтаны қабылдай отырып, капитанның
вахталық көмекшісі қосымша мәліметтер алады:
- кеменің орналасқан жері және бақылау пеленгтері немесе ықтимал
дрейфті анықтау үшін басқа да қолданылған тәсілдер туралы;
- Зәкір-шынжырдың тереңдігі, топырағы, ағымы, жел, толқуы және
ұзындығы туралы;

161

- жергілікті ережелер туралы;
- бортта және бакштовта тұрған жүзу құралдары туралы және олардың
тұрағының қауіпсіздігіне көз жеткізеді; бас қозғалтқыштардың жұмысқа
дайындығы туралы;
- қоршаған ортаның ластануын болдырмау бойынша қабылданған
шаралар туралы.
11. Вахтаны Зәкір тұрағында атқару кезінде капитанның вахталық
көмекшісі:
* қоршаған ортаны дұрыс бақылауды қамтамасыз ететін жүріс
көпірінде болу;
* осы жағдайларда дрейфті анықтау үшін жеткілікті жиілікпен кеменің
орналасқан жерін бақылау;
* Зәкір-шынжыр жағдайын, Зәкір тұрағы орнындағы су деңгейінің
өзгеруін және Киль астындағы тереңдіктің өзгеруін бақылау;
* қоршаған кемелерді бақылау және олармен қауіпті жақындасудың
алдын алу үшін шаралар қабылдау;
* кеме дрейфі немесе басқа кемелермен қауіпті жақындасу
жағдайларында бұл туралы капитанға баяндасын, кеменің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін шаралар қолдансын;
* навигациялық, кеме оттары мен белгілерінің жай-күйін бақылау;
* дауылды ескертуді немесе гидрометеорологиялық жағдайдың күрт
өзгеруін алғаннан кейін бұл туралы капитанға баяндасын, кемені зәкірден
түсіруге дайын күйге келтірсін;
* көріну нашарлаған кезде қоршаған ортаны бақылауды күшейту, РЛС,
навигациялық оттарды қосу, дыбыс сигналдарын беру, капитанға баяндау
және одан әрі оның нұсқауы бойынша әрекет ету.
Лоцманмен жүзу. Лоцмандық қызметтер тығыз суларда жүзу
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Лоцман қамтамасыз
ететін жергілікті жағдайларды білу және радиобайланыстың тиімділігі
портқа кіру және шығу, порт акваториясы, арналар мен фарватерлер
бойынша қозғалыс кезінде навигациялық авариялылықты айтарлықтай
төмендетеді. Лоцмандық алып өту міндетті және міндетті емес болуы
мүмкін, бұл жүзу ережелерімен немесе порттар бойынша міндетті
қаулылармен айқындалады. Лоцмандық қызмет көрсетуге өтінім белгіленген
тәртіппен беріледі.
Кеме өтінімде көрсетілген уақытта лоцманның кездесу нүктесіне
(ЖТД) келуі және лоцманды қауіпсіз қабылдау үшін толық дайын болуы
тиіс. ТВЛ (лоцмандық станциялар) көбінесе кемелер қозғалысының жоғары
тығыздығының тораптары болып табылатындығын ескере отырып, мұнда
маневр жасау сипаты ең аз болжамдалады, ал лоцманды қабылдау (тапсыру)
кезінде бақылау әлсіреуі мүмкін, навигациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
бойынша қосымша шаралар қабылдау қажет.
Сондай-ақ лоцманның кідіруі немесе оны ауа райы жағдайлары
бойынша кемеге түсіру мүмкін болмаған жағдайда одан арғы іс-қимылдар
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нұсқаларын алдын ала көздеген жөн (дрейфке бару, ашық теңізге шығуға
бұрылу, панадағы лоцмандық ботқа фарватер бойынша дербес жүру,
лидерлік әдісімен қашықтықтан лоцмандық алып өтуге келісу). Лоцманды
қабылдау (түсіру) кезінде радиотелефон бойынша лоцмандық ботпен
тұрақты байланысты ұстау және онымен өз іс-әрекеттерін келісу қажет. ТВЛға лоцмандық ботты жел асты бортынан ала отырып және қажет болған
жағдайда оны жел мен толқудан жаба отырып, кемені курста ұстау үшін
жеткілікті ең төменгі жылдамдықпен жақындау ұсынылады. Кеме капитаны
лоцманды бортқа тез және қауіпсіз қабылдауды қамтамасыз етуге және
лоцмандық боттың зақымдануына жол бермеуге міндетті.
Кемеге келген лоцман лоцмандық куәлігін көрсетуге, капитанға
лоцмандық түбіртекті (лоцмандық алып өту басталғанға дейін толтырылуы
тиіс) және Порт бойынша міндетті қаулылардың (жергілікті жүзу
ережелерінің) данасын тапсыруға тиіс.
Капитан лоцманды кеменің шөгуі, маневрлік элементтері және
басқарылу ерекшеліктері, кеме жүргізудің техникалық құралдарының жайкүйі мен түзетулері, кеме РЛС-САРП реттеу және пайдалану ерекшеліктері
туралы хабардар етуге міндетті.
4.3 Кеме жүргізуші-оператордың деректер базасын құрудың негізгі
қағидаттары
Өз тарапынан лоцман Капитанды жүзу ережелері мен навигациялық
жағдайдың өзгерістерімен, гидрометеорологиялық факторларды ескере
отырып, кемені алып өту жоспарымен таныстыруы тиіс; бұл ақпаратты
навигациялық картада белгіленген маршрутты көрсете отырып, капитан
көмекшісінің қатысуымен және мүмкіндігінше лоцман орындаған арқандап
байлау схемасымен алу ұсынылады. Лоцман мен капитан арасындағы мұндай
ақпарат алмасу лоцмандық өткізудің сәттілігі үшін, лоцманның іс-әрекеттері
мен ниеттерін түсіну үшін маңызды рөл атқарады.
Сонымен қатар, кеме капитаны үшін лоцманның құзыреттілігі мен
кәсіби біліктілігін (оның ішінде берілген командалардың сипаты мен
уақтылығы бойынша), оның жинақылығын, зейінділігін, жұмысқа
дайындығын мүмкіндігінше тезірек бағалау маңызды. Капитан, егер оның
физикалық жай-күйіне немесе құзыреттілігіне қатысты негізделген күмәні
болса не лоцманның дұрыс емес іс-әрекеттері жағдайында лоцманның
қызмет көрсетуінен бас тартуға және одан әрі кемені өз бетінше басқаруға не
лоцманның ауыстырылуын талап етуге құқылы.
Қалыптасқан тәжірибеге сәйкес лоцман өзінің практикалық білімі мен
осы ауданда жүзу тәжірибесін пайдаланатын капитанның кеңесшісі ғана
болып табылады. Лоцманның кемеде болуы капитан мен оның көмекшілерін
жүзу ауданын білу қажеттігінен, кеменің орналасқан жері мен қозғалысын,
лоцман беретін командалардың дұрыстығын бақылау міндеттерінен
босатпайды. Жүзудің әрбір учаскесінде лоцман командаларының қайсысы —
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қауіпке қарай бұрылу, жылдамдықтың қауіпсіздіктен тыс ұлғаюы және т.б.
— дереу тоқтатылуға тиіс, өйткені лоцманның ниетін анықтауға уақыт
болмауы мүмкін. Осы мән-жайларды ескере отырып, лоцмандық алып өту
ауданында жүзуге дайындық лоцмансыз жүзу кезіндегідей толық болуы тиіс.
Кеме жүргізуші оператордың (капитанның вахталық көмекшісінің)
сенімділігін айқындау кеме жүргізушісінің кәсіби білімінің деңгейін, оның
жеке қасиеттерін, жұмыстағы практикалық дағдыларын және оның
жауапкершілігін барынша дұрыс айқындаудан тұрады. Бұл кадрлық және
тәрбие жұмысының маңызды және қажетті аспектісі, бұл персоналды
даярлауда анықталған кемшіліктерді шешу үшін тиімді шараларды
белгілеуге және сайып келгенде кеме жүргізу қауіпсіздігін арттыруға
мүмкіндік береді.
ПДМНВ-78/95/2010 конвенциясына сәйкес бағалау әрекеттерін (оның
ішінде кеме жүргізушілердің сенімділігін айқындауды) уәкілетті тұлға ғана
жүргізуге тиіс:
- тиісті білім деңгейі бар;
- бағалау жүргізілетін мәселеде білікті мамандарға;
- бағалаудың практикалық тәжірибесі барларға;
- қажет болған жағдайда тренажерды қолдана білетіндерге;;
- алдағы бағалаудың әдістері мен практикасы бойынша қолында тиісті
нұсқаулығы бар адамдар.
Мұндай тұлға порт әкімшілігі немесе кеме қатынасы компаниясы
уәкілеттік берген маман, ал кемеде — оның капитаны (капитан-тәлімгер)
бола алады.
Жоғарыда келтірілген бағалау әрекеттері бойынша кеме жүргізушісінің
сенімділігін анықтау әртүрлі факторларды абстрактілі талдау негізінде
априорно жүргізілуі мүмкін. Кеме жүргізушісінің жағдайын растайтын алдын
ала факторлар мыналар болып табылады:
- оның тиісті дипломының болуы;
- кемеде мақұлданған жұмыс өтілінің болуы;
-ПДМНВ-78/95 Конвенциясының А-II / 1 кестесінің талаптарына оның
кәсіби құзыреттілігі деңгейінің сәйкестігі;
- оның Конвенцияда ұйғарылған вахтаны атқару тәртібін қолданыстағы
талаптарға сәйкес сақтау қабілеті.
Кеме жүргізушілердің жеткіліксіз сенімділігі туралы қорытынды жасау
үшін олар басқаратын кемедегі мынадай инциденттер негіз болып табылады:
- осы кеменің соқтығысуы;
- қайраңға отырғызу, жерге тигізу;
- кеменің қате немесе қауіпті маневрлерді орындауы;
- қабылданған жолдарды, қозғалысты бөлу аймақтарын, қауіпсіздік
нормаларын сақтамау және т. б.;
- кемені адамдар мен қоршаған ортаға қауіп төндіретіндей етіп
пайдалану.
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Постериорлық бағалау кеменің жүзу процесінде алынған статистикалық
деректерді өңдеу негізінде тәжірибелік жолмен жүргізіледі.
Сенімділіктің жалпы теориясында негізгі сипаттама формула бойынша
анықталатын P(t) жұмыс істемеу ықтималдығы болып табылады
Онда,

P(t) = е -λτ,

(4.3.1)

λ = 1 / То - сәтсіздіктердің қарқындылығы (қателер);
То = Σti / n-істен шығу (қате);
Σti-талданатын жұмыс уақыты (вахтаны атқару);
n-қате әрекеттердің (әрекетсіздіктің) саны);
t - болжамды жұмыс уақыты;
е = 2,7182-табиғи логарифмнің негізі.
Егер кеме жүргізушілерінің елеулі қателіктері мен дұрыс емес
әрекеттерінің (әрекетсіздіктерінің) статистикалық есебін дұрыс жүргізсе,
онда жеткілікті уақыт аралығында офицердің білімі, жұмыс өтілі және т. б.
сияқты маңызды сипаттамалары болып табылатын әрбір нақты мәндерге
және λ алуға болады.
Көпірдегі жүріс вахтасының қауіпсіздігі мен іс-қимылының
дұрыстығына персоналдың біліктілігімен ғана емес, сондай-ақ кемеде
қалыптасқан басқару және ұйымдастыру деңгейімен де қол жеткізіледі.
Басқару және ұйымдастыру жүйесінде стереотиптердің рөлі өте
маңызды. Шын мәнінде, кеме жүргізуді ұйымдастыруға қатысты
стереотиптер (үлгілер) өзгермеген (немесе ұқсас) түрде қайталанатын
көпірдегі навигациялық вахталық адамдардың іс-қимыл алгоритмдерін
білдіреді.
Кеме жүргізудің шығармашылық сипатына қарамастан, жүзу
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стереотиптерді сақтау қажет, өйткені
нұсқаулар мен нұсқаулықтарды қатаң және міндетті түрде орындау барлық
процедураларды сапалы орындауға мүмкіндік береді және қызметкерлер
арасында тамаша дағдыларды қалыптастырады.
Негізгі басқару құжаттарының талаптары (кемелердегі қызмет
жарғылары, РШС, МППСС, конвенциялар, Кодекстер және ИМО қарарлары
және т.б.) іс жүзінде уақытпен тексерілген стереотиптерді навигациялық
практикаға енгізетін қатаң міндетті ережелердің бірыңғай жүйесін білдіреді.
Көпірде вахтаны атқаратын персоналдың басшылық құжаттарды терең білуі
және оларды іс жүзінде ұстануы жүріс вахтасының іс-әрекеттерінде
стереотиптердің орнығуына ықпал етеді, бұл қате іс-әрекеттердің
ықтималдығын азайтады, бақылауға кепілдік береді және кеме жүргізудің
қауіпсіздігін арттырады. Сонымен қатар, стереотиптерді сақтау көпірдің
жалпы ұйымдастырылуын, өзара әрекеттесу мен басқару деңгейін
арттырады.
Бірқатар навигациялық авариялар мен басқа да төтенше оқиғаларды
талдау олардың табиғаттың төтенше күштерінің әрекеті нәтижесінде емес,
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кеме жүргізудің өзгермейтін стереотиптерінің өрескел бұзылуының салдары
екенін көрсетеді. Сондықтан көпірде вахтаны жүру тәжірибесіне дұрыс
стереотиптерді енгізу Флот құрамының басты міндеттерінің бірі болуы керек.
Навигациялық вахтаны алып жүретін адамдардың қызметі жұмыс істеп
тұрған арготикалық жүйенің (ЭС) классикалық үлгісі болып табылады.
Арготикалық-бұл күрделі мақсатты жүйе, оның құрамына адам операторы
(операторлар тобы), техникалық еңбек құралы (кеме) және олармен
байланысатын орта кіреді.
Көріп отырғаныңыздай, жүйеде Әртүрлі күрделіліктегі гетерогенді
элементтер бар, ал еңбек нәтижесіне осы элементтердің өзара әрекеттесуі
арқылы қол жеткізіледі. Навигациялық сағаттардың қателіктері-бұл біртұтас
жүйенің гетерогенді элементтері арасында сөзсіз болатын тұрақты
қайшылықтардың салдары.
Кеме жүргізушісінің сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды кезеңікәсіби дайындық кезеңі. Дегенмен, жеке қасиеттер мен қасиеттер бар,
олардың жетіспеушілігін бір нәрсемен толтыру қиын. Негізінде, жетістікке
жетуге деген ерік-жігер мен күшті ниет, еңбекқорлық пен еңбекқорлық
белгілі бір дәрежеде қабілеттердің жетіспеушілігін өтей алады, бірақ бұл өте
қарапайым мамандықтарды игеруге тән. Кеме жүргізушісінің қызметі ең
күрделі және оның сенімділігі көбінесе зияткерлік қабілеттерге байланысты.
Интеллектуалды қабілеттердің жоғары деңгейі күрделі ортаға тиімді
бейімделуге, шешім қабылдауға қажетті ақпараттың үлкен көлемін игеруге,
оны тезірек өңдеуге және бақылауды дәлірек болжауға мүмкіндік береді.
Интеллекттің маңызды құрамдас бөлігі-логикалық ойлау. Кеме жүргізушісі
үшін оны иелену өте маңызды, өйткені бұл болып жатқан оқиғаларды
талдауға, оларды қолда бар білім мен тәжірибемен байланыстыруға және
шешімдерді болжауға мүмкіндік беретін логикалық ойлау.
Кемелердегі авариялық оқиғаларды талдау төтенше жағдайларда
адамдар әртүрлі әрекет ететіндігін көрсетеді.
Көптеген төтенше факторларға ұшыраған кезде олар ішкі жинақылық
пен суықтылықты жоғалтпайды, жылдам бағдарлау қабілетін сақтайды,
жағдайдың сипатын анықтайтын негізгі факторларды анықтайды. Қауіп
олардың ішкі ресурстарын жұмылдырады, қосымша қуат береді, ерікті
қасиеттерді жүзеге асыруға ықпал етеді.
Сонымен қатар, жеткілікті өндірістік біліктілігі бар қызметкер қауіпті
жағдайда өзін-өзі бақылауды жоғалтады, шамадан тыс қобалжуды бастайды,
адамдардың іс-әрекетін ұйымдастырудың орнына оларды "тартады", күлкілі,
қисынсыз командалар береді немесе, керісінше, ұятқа қалатындай, қоршаған
ортаны білуді тоқтатады, сигналдарға жауап бермейді, өзіне бағынышты
экипаж мүшелерінің әрекеттерін ұйымдастырмайды.
Күрделі жағдайда кеме жүргізушілерінің қызметіне нұқсан келтіру
салдарының өсіп келе жатқан қаупі кәсіби іріктеу арқылы кандидаттардың
психологиялық кәсіби жарамдылығын анықтау мәселесін көтерді. Бұл белгілі
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бір еңбек түрін орындауға адамға тән бейімділіктер мен қасиеттер кешенін
анықтауды білдіреді.
Кәсіби психологиялық іріктеу адамға мамандық таңдауда көмектесе
алады, болашақта төтенше жағдайда жүйке жүйесінің шамадан тыс
жүктелуінен қорғауға мүмкіндік береді, демек, өз денсаулығын бұзу есебінен
емес, өзінің кәсіби міндеттерін жеңе алады.
Кемені қауіпсіз пайдалану (демек, қауіпсіз жүзу) жөніндегі негіз
қалаушы құжат-МКУБ қолданысқа енгізетін ИМО а.741(18) қарары осы
құжаттың талаптарын орындаудың басты шарты адами фактор болып
табылатынын тікелей көрсетеді. Эргатикалық жүйенің белсенді элементі
бола отырып, тек адам өзінің тәжірибесі мен кәсіби шеберлігін қолдана
отырып, жүйенің жұмысындағы қауіпті ауытқуларға төтеп бере алады және
жүзу қауіпсіздігін үнемі қамтамасыз етеді.
Жүзу қауіпсіздігіне қатысты басшылық құжаттар теңізде жүзудің
барлық жинақталған тәжірибесі негізінде әзірленген. Сығылған түрде олар
келесі сөздермен көрсетілуі мүмкін: жауапкершілік, дәлдік, бақылау,
қайталау, сақтық.
Кеме жүргізуші өзіне сеніп тапсырылған іс үшін жоғары жауапкершілік
сезімін ешқашан тастамауы тиіс. Ол адамдардың өмірі, кеменің, жүктің және
қоршаған ортаның сақталуы оның кәсіби әрекеттеріне байланысты екенін
үнемі есте ұстауы керек. Кәсіпқойлық өзінің арнайы білімі мен практикалық
дағдыларын үздіксіз жетілдіру арқылы қалыптасады.
Штурмандық дәлдік әрқашан кеме жүргізушісінің мінезінің қажетті
кәсіби ерекшелігі болып саналды. Картадағы, кеме журналындағы,
навигациялық есептердегі жазбалар оңай және дұрыс оқылуы, күмән
тудырмауы және екіұдай түсіндірілмеуі тиіс.
Кез келген бақылауларды, өлшеулерді, есептеулерді және
құрылыстарды орындау жауапкершілікпен және ұқыпты жүргізілуі тиіс.
Ықтимал қателіктер мен қателіктерді уақтылы анықтау және жою үшін
бақылау және қайталау қолданылады. Сіз жалғыз өлшемдермен шектеле
алмайсыз, тіпті оларға сене алмайсыз.
Навигацияның заманауи техникалық құралдары (мысалы, ГНСС)
обсерваторияларды жоғары дәлдікпен және үздіксіз алуға мүмкіндік береді.
Соған қарамастан, бақыланған нүктелерді қолданған кезде олардың
арасындағы қашықтықты Сан бойынша жүзумен, ал өлшенген тереңдіктерді
картадағы осы жерлерде белгіленгендермен салыстыру қажет. Бақылауларды
басқа жолмен қайталау - олардың дұрыстығын ең сенімді бақылау.
"Адам факторы" (АФ) рейс нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін, егер
адам өзінің шектеулі мүмкіндіктеріне байланысты ақпаратты толық
қабылдамаса және өңдемесе, кәсіби дайындықтағы кемшіліктерге,
психологиялық жағдайға және алаңдаушылық тудыратын жағдайларға
байланысты тапсырмаларды уақтылы және дұрыс орындамаса. HF-нің теріс
әсері артады, өйткені адамға оның қателіктерінің ықтималдығын арттыратын
факторлар барған сайын күшейе түседі. Бұл факторларға мыналар жатады:
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теңіз тасымалы көлемінің артуы, тасымалдау жылдамдығы мен үнемділігіне
қойылатын талаптардың өсуі, кеме экипаждары санының қысқаруы, кеме
техникасының күрделенуі, жүріс вахтасының ерекшелігі (түнгі уақытта ұзақ
жұмыс істеу қажеттілігі, тыныш кезеңдердің өте қауырт кезеңдермен
кезектесуі, тербеліс және т.б.).
Мұндай жағдайларда навигациялық ауысымды жүргізетін адамдардың
физикалық және психофизикалық қасиеттерін толық қалпына келтіру үшін
дұрыс жұмыс және демалыс режимін белгілеу маңызды.
ПДМНВ-78/95/2010 конвенциясы міндетті түрде талап етеді:
- жүру навигациялық вахтасын жүргізетін барлық адамдардың 24
сағаттық кезең ішінде кемінде 10 сағат демалысы болуы тиіс. Демалыс екі
кезеңге бөлінеді, олардың біреуі кем дегенде 6 сағат болуы керек;
- авария және басқа да төтенше жағдайлар кезінде бұл ережелер
сақталмауы мүмкін;
- он сағаттық тәуліктік демалыс 6 сағатқа дейін қысқартылуы мүмкін,
бірақ кейіннен өтеумен 2 тәулік ішінде ғана;
- көпірдегі жүріс вахтасының барлық персоналының тек өз міндеттеріне
ғана толық назар аудару мүмкіндігі болуы тиіс, жүріс вахтасының
мүшелеріне өз міндеттерін қоса атқаруға және тапсыруға жол берілмейді.
Жүру навигациялық вахтаны атқару процесі субъективті фактордың
Елеулі ықпалына ұшырайды. Адамның қате немесе уақтылы емес әрекеттері
жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан жүріс вахтасын ұйымдастыру
қажетті сәтте (әсіресе қиын жағдайларда) жағдайды бақылау мен талдау
алқалы түрде жүргізілетіндей, ал шешімдер қабылдау неғұрлым тәжірибелі
кеме жүргізуші шешімдер әзірлегеннен кейін жүзеге асырылатындай болуы
тиіс. Вахтаны атқарудың осындай моделін іске асыру үшін мынадай
рәсімдерді әзірлеу қажет:
- қиын жағдайларда көпірлерде бір адам ғана болмауы керек;
- жағдайды бақылау үздіксіз болуы керек;
- бағыт көрсеткіші бойынша кемені басқаратын рульдік басқару бір
мезгілде бақылаушы болмауы тиіс;
- капитанның вахталық көмекшісі ешбір жағдайда көпірді толық
ауыстырусыз қалдырмауы тиіс;
- навигациялық вахталық адамдардың ешқайсысы негізгі міндетті
орындаудан басқа іс-шараларға алаңдамауы тиіс;
- вахталық көмекші ешқандай жағдайда өзінің басқа жұмысын (есептер
жазу және т. б.) навигациялық вахтаны атқарумен біріктірмеуі тиіс;
- капитан вахтаны атқарудың сапасын тексеруге, көпірге тұрақты және
уақтылы көтерілуге және қиын жағдайда кемені жеке өзі басқаруға тиіс;
- маневрлер бір, тіпті тәжірибелі адамның көзіне емес, сауатты және
бақыланатын есептеулер негізінде жүзеге асырылуы керек;
- навигациялық төсем тұрақты және ең жоғары дәлдікпен, оның ішінде
бортта лоцман болған кезде және т. б. жүргізілуі тиіс.
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4.4 "Электрбайланыс жүйелері және диапазондар бойынша
радиотолқындардың жіктелуі" тақырыбындағы практикалық жұмыс
1 тапсырма
1Навигациялық
көпірде
IT-технологиясының
сандық
электроникасын қолдану;
2Негіздеу апат кезіндегі Ғаламдық теңіз байланыс жүйесі;
3-Радиотолқындардың диапазоны бойынша жіктелуін жасаңыз.
Шешім:
Математиканы, бағдарламалық қамтамасыз етуді және цифрлық
электрониканы кеңінен пайдалана отырып, ғылым мен өндірістік
технологияларды дамыту IT-технологиялар Каспий теңізінің қазақстандық
секторының теңіз кемелерінде жаңа жүйелер мен қолданыстағы байланыс
желілерін құруға және жетілдіруге мүмкіндік береді.
Бұл ретте теңіз радиобайланысы мен телекоммуникациялардың жаңа
жүйелерін енгізу және техникалық пайдалану үшін Инженер-кеме
жүргізушілерге тиісті дайындық деңгейі талап етіледі.
Сондықтан бұл практикалық төмендету студентке көптеген ұқсас
мәселелер бойынша жүйелік ақпаратты ұсынады және BPSK, QPSK, OOPSK,
16QAM
сияқты
модуляцияның
жаңа
түрлерін
қарастыру
осциллограммалардың қарапайым мысалдарымен сұрыпталады.
Негізінен, апат кезіндегі және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
(ҒТБЖ) Ғаламдық теңіз байланыс жүйесіндегі теңіз флотының
радиобайланыс жүйелері қарастырылады.
Жалпы жағдайда жүйе материалдық өзара іс-қимылдармен және R
ақпараттық байланыстарымен біріктірілген, оның тұтастығын S= (C, R)
объектілері арқылы хабарлайтын С құрылымдық элементтерінің жиынтығы
болып саналады. Бұл жағдайда S жүйесі тұтас объект ретінде құрылымдық
элементтердің бірде-бір жиынтығы толық ие болмайтын қасиеттерге ие
болады. Сонымен қатар, жүйенің құрылымдық элементтері жиынтығының
жеке қасиеттерінің қосындысы жүйенің тұтас объект ретіндегі мүмкіндігінен
аспайды. Алайда, жүйенің салыстырмалы (деңгейлік) толықтығының
болуына назар аударайық. Өзара байланыстармен біріктірілген ішкі жүйелер
жиынтығы, әдетте, толықтықтың жоғары деңгейі бар жаңа жүйені құрайды.
Содан кейін әрбір жеке жүйе жаңа деңгейдегі қасиеттер мен байланыстардың
толық жиынтығына ие осы үлкен жүйенің ішкі жүйесіне айналуы мүмкін.
Сондықтан байланыс жүйесін ақпарат көздерінен алынған жəне
хабарлама алушыға таратылатын орындар мен орындардан ақпарат беру
жəне қабылдау мақсатымен біріктірілген таратушы, қабылдаушы
құрылғылар мен олардың арасындағы байланыс желілерінің жиынтығы деп
санауға болады.
Бұл ретте қабылдау және беру құрылғылары екі жағынан да байланыс
жүргізудің алдын ала келісілген тәсілдерін (олардың арасындағы беру
ортасын, жиіліктік және уақытша жұмыс жоспарларын, алмасу
хаттамаларын, ақпаратты кодтау тәсілдерін, модуляциялық схемаларды)
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пайдаланады және оларды пайдалану мен жөндеудің ұқсас технологияларына
ие болады.
Мұндай байланыс жүйесі Жалпы телекоммуникация жүйесі деп
аталады, өйткені электр байланысы дегеніміз белгілерді, сигналдарды,
жазбаша мəтінді, суреттер мен дыбыстарды, суреттерді, анимацияларды
немесе радио, сымды, оптикалық жəне басқа электромагниттік байланыс
желілеріндегі басқа хабарламаларды берудің, шығарудың жəне (немесе)
қабылдаудың кез-келген əдісі деп түсініледі.
Осылайша, радиобайланыс жүйесін ақпаратты беру/қабылдау үшін бос
кеңістік эфирінде радио толқындар қолданылатын электр байланысы
жүйесінің ерекше жағдайы деп санаған жөн.
Электромагниттік тербелістердің жиілік жоспарын қолдануды ретке
келтіру мәселелерімен Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған
органы-Халықаралық Электр байланысы одағы (ITU - International
Telecommunication Union) айналысады. Бұл ұйым өз кезегінде Дүниежүзілік
радиобайланыс конференциясының (WRC-World Radio communication
Conference) шешімдеріне бағынады. Осы ғасырда мұндай конференциялар
2007 және 2011 жылдары өтті, ал келесі конференция 2020 жылға
жоспарланған.
WRC шешімдері негізінде жаңа халықаралық құжаттар жасалады және
қолданыстағы халықаралық құжаттар түзетіледі. Бұл ретте мұндай
құжаттарды жариялау мәселелерімен ITU алмастырылады.
Децимиллиметрлік толқындарға диапазонның қысқартылған белгісі әлі
берілген жоқ. Жиілігі 3000 ГГц-тен асатын электромагниттік тербелістер
(толқын ұзындығы 100 мкм-ден қысқа) инфрақызыл сәулеленуге жатады.
Адам көретін электромагниттік тербелістердің жарық диапазоны қызылдан
күлгін түске дейін 0,7-0,4 мкм аралығында толқын ұзындығына ие.
Қазіргі уақытта инфрақызыл сәуле негізінен талшықты-оптикалық
желілер арқылы ақпарат беру үшін қолданылады.
ITU жариялаған құжаттарға сәйкес радиотолқындардың диапазоны
бойынша келесі жіктелуі бар (кесте.4.1) .
Кесте 4.1
Радиотолқындардың диапазоны бойынша жіктелуі
Халықт Халықаралық Отандық
Жиілік
Бос
ық белгі радиотолқынд әдебиеттегі
диапазоны кеңістіктегі
ар
радиотолқында жоспары
радио
диапазоныны р
толқындар
ң
танымал диапазонының
ының
атауы
атауы
ұзындығы
бойынша
диапазондар
VLF
Myriametric
Өте
ұзақ 3
КГц – 100 км – 10
waves
толқындар
4
30
км
КГц
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LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

Kilometric
waves
Nectometric
waves
Decametric
waves
Metric
waves
Decimetric
waves
Centimetric
waves
Millimetric
waves
Decimillimetric
waves

Ұзын толқындар 30 кГц300 КГц
Орташа
300 кГцтолқындар
3 МГц
Қысқа
3МГц –
толқындар
30 МГц
Ультра
қысқа 30
кГцтолқындар
300МГц
Дециметрлік
300МГцтолқындар
3ГГц
Сантиметрлік
5
ГГц –
толқындар
30 ГГц
Миллиметрлік
30
кГцтолқындар
300ГГц
Децимиллиметр 300гцлік толқындар
3000гц

10 км – 1 км
1000 м – 100
м
100 м – 10 м
10 м – 1 м
10 дм – 1 дм
10 см – 1 см
10 мм – 1 мм
1 мм – 0.1 мм

4.5 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Жүзу қауіпсіздігіне қатысты басшылық құжаттар теңізде жүзудің
барлық жинақталған тәжірибесі негізінде әзірленген. Сығылған түрде оларды
қандай сөздермен білдіруге болады? Атаңыз?
Неліктен кеме жүргізуші кемедегі өзіне сеніп тапсырылған іс үшін
жауапкершіліктен ешқашан бас тартпауы керек?
Кеме жүргізушісінің кәсіби сипаты қандай?
Кемеде кез келген бақылауларды, өлшеулерді, есептеулер мен
құрылыстарды бір рет орындау және оларға сүйену жеткілікті ме?
ГНСС дегеніміз не?
Қандай жағдайларда ЖҚ рейстің нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін?
Манила түзетуін ескере отырып, ПДМНВ-78/95/2010 Конвенциясының
талабы?
Жүру навигациялық вахтасын атқарудың жаңа моделін іске асыру үшін
қандай рәсімдер қатаң орындалады?
IT технологиясының сандық электроникасының ерекшеліктері қандай?
Инженер-кеме жүргізушілерге тиісті дайындық деңгейі не үшін қажет?
Модуляцияның жаңа түрлерін атаңыз?
ГМССБ дегеніміз не?
Байланыс жүйесінің мақсаты?
Электр байланысы дегеніміз не?
Халықаралық Электр байланысы одағы кімге бағынады?
Электромагниттік тербелістердің жиілік жоспарын қолдануды ретке келтіру
мәселелерімен қандай орган айналысады?
Радиотолқындардың диапазоны бойынша жіктелуін атаңыз?
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3-МОДУЛЬ. КЕМЕНІ БАСҚАРУ, МАНЕВР ЖАСАУ, КЕМЕЛЕРДІҢ
ҚАУІПСІЗ ЖҮЗУІН ЖӘНЕ ТҰРАҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.
КЕМЕДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ.
1-ТАРАУ Кемені қозғалыста, маневрлерді орындау кезінде басқару
1.1.Кеменің негізгі маневрлік және инерциялық сипаттамалары
туралы ақпарат
Кеменің инерциялық-тежеу сипаттамаларын және оның маневрлік
элементтерін өлшеу және есепке алу Кемені басқару кезінде, әсіресе
порттардың акваторияларында, тар жерлерде жүзу кезінде және кемелердің
теңізде айырылуы кезінде өте маңызды және қажетті шарт болып табылады.
Кеменің әртүрлі бастапқы жағдайларда жоғарыда көрсетілген
күштердің бірлескен әсерінен өз қозғалысының жылдамдығын уақыт
бойынша өзгерту қабілеті әдетте инерциялық-тежеу сипаттамалары (ИТХ)
деп аталады.
1968 жылдан бастап ИМО маневрлік сипаттамалары нашар кемелердің
қауіпсіздігіне алаңдады. Осыған байланысты А. 160 (ES.IV) "кемелердің
тежеу кезінде маневр жасау және жүгіріп шығу қабілетіне қатысы бар
деректер бойынша ұсынымдар".
1985 жылы 10 қаңтарда теңізде жүзу қауіпсіздігі комитетінің (КБМ)
№389 айналымы шығарылды "оларды жобалау кезінде кемелердің маневрлік
қасиеттерін бағалауға арналған аралық Нұсқаулық". 1987 жылы қарашада
ИМО Ассамблеясы 15-ші сессияда а.601(15) "кемелерде маневрлік ақпаратты
көрсетуге қойылатын талаптар" қарарын қабылдады, кеменің маневрлік
сипаттамалары туралы ақпарат көлемін анықтады. Бұл талаптар теңізде адам
өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияға (МК СОЛАС) кірді, онда
кемеде пр.28, чл.II-1 МК СОЛАС сәйкес маневрлік элементтер туралы
мәліметтердің болуын көздейді.
ИМО-ның кемелердің маневрлік сапасына көбірек назар аударуы 1993
жылы қарашада А.751(18) қарарында жарияланған "кемелердің маневрлік
сапасының аралық стандарттарын" жасауға әкелді. Ал 2002 жылғы 5
желтоқсанда КБМ 137(76) қарарында "кемелердің маневрлік сапасының
стандарттары"жарияланды. Бұл "стандарттар ұзындығы 100 м және одан да
көп рульдік құрылғылар мен қозғалтқыш қондырғыларының кез келген
түрлерімен жабдықталған кемелерге, сондай-ақ 1994 жылғы 1 шілдеде және
осы күннен кейін салынған, олардың ұзындығына қарамастан, химиялық
тасығыш танкерлерге және газ тасығыштарға қолданылуы тиіс". Бұл
талаптар 2010 жылы шығарылған қазақстандық теңіз кеме қатынасы
тіркелімінің кемелердің маневрлік сипаттамаларын анықтау жөніндегі
басшылықта да көрсетілген.
Жоғарыда айтылғандай, кеменің маневрлік сипаттамалары туралы
ақпарат қазіргі уақытта ИМО А.601(15) қарарымен, "Кемелерде олардың
маневрлік сипаттамалары туралы ақпарат беру" және теңіз флоты
министрлігінің (РШС-89) кемелерінде штурмандық қызметті ұйымдастыру
жөніндегі ұсыныстармен реттеледі.
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Кеме жүргізуші бұл ақпаратты жақсы білуге және оны кемені басқару
процесінде практикада шебер пайдалануға тиіс.
Кеменің маневрлік элементтері бойынша ақпарат өзіне кіреді:
1) ЛОЦМАНДЫҚ КАРТОЧКА;
2) рульдік тнка үшін маневрлік сипаттамалар кестесі;
3) жүзудің ерекше жағдайларындағы маневрлік элементтер туралы
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпаратты, кеменің қозғалтқыш кешені туралы
қосымша мәліметтерді қамтитын маневрлік сипаттамалар формуляры.
Қарарда сондай – ақ маневрлік элементтер кестесінде және маневрлік
сипаттамалар туралы ақпаратта авариялық маневрлеуге байланысты
цифрлық және графикалық деректерді қызыл түспен, кеменің үдеуі туралы
деректерді жасыл түспен және тежеу жолдары туралы деректерді көк түспен
бөлген жөн.
Кеменің маневрлік сапасының аралық стандарттарында айтылған
"маневрлік сипаттамалар" маневрлік қасиеттер мен басқарудың типтік
бағалары болып табылады, бұл кеме жүргізу үшін тікелей қызығушылық
тудырады. Олардың әрқайсысы кемені жасау сатысында жеткілікті дәл
есептелуі және үлгілік маневрлерді орындау негізінде өлшенуі мүмкін.
Кемені жаңғыртудан немесе қайта жабдықтаудан кейін маневрлік
сипаттамалар туралы ақпаратқа өзгерістер енгізілуі тиіс, соның нәтижесінде
маневрлік сипаттамалар өзгеруі мүмкін.
Лоцмандық карточка кемені алып өтуге қабылдайтын лоцманды
ақпаратпен қамтамасыз етуге арналған, 1-қосымшада көрсетілген.
Лоцмандық карточканы кеме капитаны немесе оның нұсқауы бойынша
адам толтырады.
Маневрлік сипаттамалардың кестелерінде кеменің маневрлік
сипаттамалары туралы ерекшеліктер мен егжей-тегжейлі ақпарат болуы
керек және оларды пайдалану ыңғайлы болатындай мөлшерде болуы керек.
Кеменің маневрлік сипаттамалары сыртқы жағдайлардың, корпустың жайкүйі мен кеменің жүктелуінің әсерінен кестелік сипаттамалардан
ерекшеленуі мүмкін, бұл кестенің ескертпелерінде көрсетіледі, 2қосымшада көрсетілген.
Маневрлік сипаттамалардың формулярында лоцмандық карточканың
және маневрлік сипаттамалардың кестелерінің деректері, сондай-ақ төмен
жылдамдықта және ауыспалы қозғалыс режимінде жел кезінде басқарумен
байланысты қосымша деректер болуға тиіс. Формулярда келтірілген
деректердің көп бөлігі есептелуі мүмкін және кейбір бөлігі сынақтардан
алынуы керек. Формулярдағы ақпарат 3-қосымшада көрсетілген кемені
пайдалану мерзімі ішінде толықтырылуы мүмкін.
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1.2 Кемені күрделі жағдайларда маневр жасау кезінде басқару
Желдің әсерімен байланысты күштер мен сәттер
Жел. Тыныш ауа – райында да қозғалатын кемеге жылдамдық векторы
көрінетін жылдамдық жел W деп аталатын, жылдамдығы векторы екі
вектордың-шынайы желдің векторы W И мен кеменің жылдамдық векторының
V айырмашылығы болып табылатын, ауа ағынының W ағып жатқан Корпусы
мен үстіңгі құрылымы нәтижесінде пайда болатын жел әсер етеді.
W = WИ − V .
(1.2.1)
Көрінетін желдің векторы жылдамдықтан басқа, qW оңға, солға 00-1800ден өлшенетін бұрыштық бұрышпен сипатталады. 1.2.1 суретте кеме
қозғалысының V жылдамдықпен алға жылжуының әсерінен көрінетін желдің
бағыты әрқашан шындыққа қарағанда аз болады.

1.2.1-сурет Қозғалатын кемеде көрінетін желдің бағыты.
Желдің әсері. Көрінетін желдің әрекеті W кеменің желкенділігінің
ортасында қолданылатын RВ аэродинамикалық күш түрінде ромбтармен
анықталады (1.2.2 суретті қараңыз.) желкенділік ауданы деп кеменің су үсті
бөлігінің желдің әрекет ету бағытына перпендикуляр жазықтыққа
проекциясы түсініледі. Аэродинамикалық күш жалпы жағдайда айқын
желдің бағытымен сәйкес келмейді, бірақ траверсті бағытқа қарай ауытқиды.

1.2.2-сурет Кемеге желдің әсері.
Есептеулердің ыңғайлылығы үшін RВ күші X және У осьтері бойынша
компоненттерге қойылады және сәйкесінше корпус пен қондырмалардың
проекциясы кеменің ДП-да және оған перпендикуляр мидель-шпангоут
жазықтығында орындалады. Rвх бойлық компоненті фронтальды кедергі деп
аталады және әрекет ету бағытына байланысты кеменің қозғалысын
баяулатады немесе жылдамдатады. RВУ күші кеменің желге түсуіне әкеледі
және ауырлық центрінде дененің су асты бөлігінің бүйірлік проекциясымен
қолданылатын РГУ реакциясының күшімен С бір уақытта екі күш түзеді. Осы
күштер жұбының моменті кемені А және С күштерін қолдану орталықтары

174

Жылжып, бір тік жазықтықта орналасқанға дейін ашады. Егер корпустың жер
үсті және су асты бөліктері мидельге қатысты симметриялы болса, онда
дрейфтегі кеме әрдайым желдің әсер ету сызығына перпендикуляр
орнатылады. Әдетте бұл симметрия болмағандықтан, кеме қозғалыссыз
осыған жақын позицияны алады, бірақ әлі де желдің бағытына дұрыс
бұрышта емес.
Аэродинамикалық күштің құрамдас бөліктері өрнектерден анықталады:
Rx = C x

ρв
2

SУ Vв2 ; R y = C y

ρв
2

AнVв2 ,

(1.2.2)

мұндағы: RХ, RУ – аэродинамикалық күштің бойлық және көлденең
құрамдастары, кН;
СХ, СУ-аэродинамикалық коэффициенттер, с-1;
ρ ≈ 1,25 ⋅10 −4 - ауа тығыздығы, т/м3;
ЅУ, АН – тиісінше мидель-шпангоут және ДП жазықтығына кеменің су
үсті беті проекциясының ауданы, м2;
VВ-көрінетін желдің жылдамдығы, м/с.
Жел жасаған күш моменті өрнектен анықталады:
М В = RУ ⋅ l В ,

мұндағы: lВ - RВУ жел күштерінің әсер ету бағыттары мен RГУ
реакциясы арасындағы қалыпты қашықтық.
Көптеген зерттеулерден теңіз кемелері үшін шамалардың шамамен
алынған мәні анықталды:
C Х = (8 ÷ 10 ) cos qВ ; СУ = (10 ÷ 12 ) sin qВ ;
0

qВ 
 L,

l В = l П +  0,25 −

360



(1.2.3)

мұндағы: lп-кеменің желкенділік орталығының оның ауырлық
орталығынан қашықтығы, м;
qв- көрінетін желдің бағыты, бұршақ.
Р жел қысымын индикативті есептеу үшін эмпирикалық формуланы
қолдануға болады:
(1.2.4)
Rв = AН V В2 / 1,63.
Дрейф бұрышын анықтау: жүзу практикасы жағдайында дрейф
бұрышын аналитикалық есептеу компьютерлік бағдарламасыз қиын,
сондықтан кеме жүргізушілері дрейф бұрышының шамасын тікелей
бақылаулардан: жармадан, кильватер ағынымен, байқаудан, Матусевич
формуласымен және т. б. анықтаудың жедел әдістерін қолданады.
Матусевич әдісі дрейфтің α бұрышының шамасы градуспен
формуламен көрсетілуі мүмкін деген болжамға негізделген:
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2

W 
 sin q,
V 

α = К

(1.2.5)

мұндағы: W- көрінетін желдің жылдамдығы, м / с;
V- кеменің жылдамдығы, м / с;
q- көрінетін желдің курс бұрышы, град;
К - дрейф коэффициенті, град.
Дрейфтің бұрышын алу үшін дрейф коэффициентінің шамасын білу
қажет.
Н. Н. Матусевичтің әдісін зерттеу Дрейф коэффициенті К тұрақты
емес, бірақ функциясы (W/V)2 екенін көрсетті, яғни.
2

W 
К = f  .
V 

(1.2.6)

тек үлкен қатынастармен (W/V) ≥ 6 оны тұрақты деп санауға болады.
Дәлдікті арттыру үшін әр мән үшін (W/V) 8 либо 10 рет К анықтау керек .
Дрейф бұрышын анықтаудың қарапайым әдісі-бұл желдің жылдамдығы
мен кеменің жылдамдығы мен желдің бағыты бұрышының әртүрлі
коэффициенттері үшін дрейф бұрыштарының мәндерін алдын-ала есептеуге
мүмкіндік
беретін
кестелер.
Мұндай
кесте
РД.31.63.01-93
келтірілген."Союзморниипроект "институты әзірлеген.
Дрейфтің бұрышын анықтауға арналған әмбебап кесте 1.2.1-кесте
болып табылады, ол жел жағдайлары мен кеменің су үсті және су асты
бөліктерінің қатынасын, атап айтқанда желкенділік ауданы мен кеменің су
асты бөлігінің диаметрлі жазықтыққа проекциясының ауданын ескереді.
Кестені пайдалану үшін бастапқы деректер:
- кеме жылдамдығы, V;
- көрінетін желдің жылдамдығы, VВ;
- желдің бағыты, qВ.
- АН / АП – су бетіндегі желкенділік ауданының кеменің су асты
бөлігінің диаметрлі жазықтыққа проекциялау ауданына қатынасы.
Кеменің диаметрлі жазықтығының батырылған бөлігінің ауданын мына
формула бойынша табамыз:
(1.2.7)
Ап = σДLd,
мұндағы: σД-суға батырылған кеменің диаметрлі жазықтығының
толықтығының коэффициенті (шамамен σД = 0,962÷0,975 қабылдауға
болады);
L- кеме ұзындығы;
d- кеменің шөгуі.
1.2.1-кестенің артықшылығы кез келген тиеу кезінде кеме дрейфінің
бұрыштарын алдын ала есептеу мүмкіндігі болып табылады, өйткені кеменің
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шөгуі әрдайым белгілі, ал желкенділік алаңы шөгуге байланысты кеменің
техникалық құжаттамасында ұсынылған.
Су үсті және су асты бөлігінің желкенділік ауданына қатынасы және
жел жылдамдығының кеме жылдамдығына қатынасы кезінде дрейфтің
күтілетін бұрыштарының шамасы, град.
Пайдалана отырып, табл. 1.2.1 рульді ауыстыру бұрыштарының
графигін салуға болады:
 VB

; qB 
V


α = f

(1.2.8)

себебі ол VB/V және qB мәндерімен анықталады, ал а β және lа бірдей
параметрлердің функциялары болып табылады.

VB
VC

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

КУ
жел

30°

60°

90°

120°

Кесте 1.2.1
Ан/Ап, град кемесінің α су үсті және су асты бөлігінің
желкенділік ауданына қатысты мәндері
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2,0
3,0
4,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,25
1,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
4,0
4,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
5,5
7,0
8,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,5
2,5
1,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,5
4,5
5,0
1,5
2,5
3,0
3,5
4,0
5,5
6,5
8,0
2,0
3,0
4,0
4,5
5,5
7,5
9,0
10,5
3,0
4,0
5,0
5,5
6,5
9,5
11,5 13,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
5,5
2,0
2,5
3,5
4,0
4,5
6,0
7,5
8,5
2,5
3,5
4,5
5,0
5,5
8,0
10,0 11,5
3,0
4,5
5,5
6,5
7,0 10,0 12,0 14,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,5
4,0
4,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
5,0
5,5
6,5
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
6,5
7,5
9,0
2,5
3,5
4,5
5,0
5,5
8,0
9,5
10,5

VB/V әр түрлі қатынастардағы бұрыштарды және көрінетін желдің
әртүрлі бұрыштарын есептеу кезінде жүк пен балластағы 1.2.3, 1.2.4. суретте
кеме үшін графиктер жасалады
Кеменің басқарылуына желдің әсері.
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Қозғалатын кеме корпусының су үсті бөлігіне қысым (аэродинамикалық
күш) тудыратын ауа ағыны әсер етеді, оның нәтижесі ЦД қысым орталығына
қолданылады (1.2.5 сурет).
Жалпы жағдайда қысым орталығы желкенділік орталығы мен кеменің
ауырлық центрімен сәйкес келмейді. Корпустың пішініне, палубалық жүктің
орналасуына және дифферентке байланысты желкенділік орталығы ауырлық
орталығының алдында да, артында да орналасуы мүмкін, ал желкенділік
орталығына қатысты қысым орталығының орналасуы көрінетін желдің
бағытына байланысты болады.

1.2.3-сурет Жүктегі тәуелділік кестесі. α = f (Vв / V; q в )

1.2.4-сурет Балластқа тәуелділік графигі. α = f (Vв / V; q в )
Қысым орталығы желкенділік центрімен тек бүйірлік желдерде сәйкес
келеді.

1.2.5-сурет. Жел дрейфі тұрақты бұрышы бар кеме қозғалысы кезіндегі
күштердің әрекет ету схемасы
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Көрінетін желдің мұрын бұрыштарында қысым орталығы мұрынға
желкенді орталықтан, ал артқы жағында – артқы жағынан қозғалады. Желдің
бағыты неғұрлым өткір болса, желкенді орталықтан қысым орталығы
соғұрлым алыс болады. Аэродинамикалық күштің бағыты көрінетін желдің
бағытымен сәйкес келмейді және диаметрлік жазықтықпен желдің бағыт
бұрышынан үлкен бұрыш жасайды. Аэродинамикалық күштің Rax бойлық
компоненті кеменің қозғалысына төзімділікті арттырады немесе төмендетеді.
Ray көлденең компоненті кеменің левереджге ауысуын тудырады және
Ma=Rаyli, моментін жасайды, ол ауырлық центріне қатысты қысым
орталығының жағдайына байланысты кемені желге немесе желге
айналдырады, осылайша дрейфтің бұрышын азайтады немесе арттырады.
Пайда бұрышын дрейф үшін косого натекания ағынының корпусына нүкте
қосымшаның гидродинамикалық күштер бірнеше переместится мұрын және
кеменің туындайтын көлденең құраушысы Rку. Rky күші кемені қарамақарсы жаққа жылжытуға тырысады, ал Ma=Rкyl2 күші моменті дрейф
бұрышын азайтады.
Осылайша, жел кезінде кеме өзара қарама-қарсы Rау, Rаy күштерінің
және осы күштердің Ма, Мк моменттерінің бір мезгілде әсерінен болады. Ray
күші әрқашан Rку күшінен үлкен болады, әйтпесе кеме желге батып кетеді.
Мк+Ма жиынтық сәті оң (кемені желге алып келетін), сондай-ақ теріс (кемені
желге ұшырататын) болуы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, жүк
кемелерінің көпшілігінде келесі үш үлгі бар:
1. Егер желкенділік орталығы балласттағы кемелерге тән мидельдің
алдында орналасса, онда көрінетін желдің 0-60° курс бұрыштарында
аэродинамикалық момент теріс және гидродинамикалық моменттен (Ма>Мк)
үлкен болады, нәтижесінде Мк-Ма жиынтық моменті де теріс (құлдырау)
болады. Кемені жолда ұстау үшін рульді желге ауыстыру керек (1.2.6, а
сурет.) мұндай Кемелерді құлату деп атайды.
2. Желкенділік орталығы мидельдің алдында және желдің бағыт
бұрыштарында 60-180° болған кезде аэродинамикалық момент оң немесе
теріс, бірақ гидродинамикалық моменттен аз (Мк>Ма), сондықтан MK
жиынтық моменті Мк±Ма оң (жетекші). Кемені ұстап тұру үшін рульді
желге ауыстыру керек. Соттың мұндай типті өздігінен жүру деп атайды.
3. Егер желкенділік орталығы мидельдің артында орналасса, онда
желдің барлық бағыттық бұрыштарында аэродинамикалық момент оң, ал
егер ол теріс болса, онда гидродинамикалық моменттен (Мк>Ма) аз болады,
соның салдарынан Мк±Ма жиынтық моменті әрқашан оң болады (жетекші).
Кемені курста ұстау үшін рульді де желге ауыстыру керек (. 1.2.6, б сурет).
Алайда, бұл қарапайым жүк кемелері үшін жарамды екенін атап өтеміз.
Алдыңғы бөлігінде үлкен желкенді кеме траверстің артында соққан
жел кезінде де құлап кетеді.

179

1.2.6-сурет. желдің әсеріне кеменің реакциясы:
а-ауытқитын кеме; б-өздігінен жүретін кеме.
Желдің әсерінен маневр жасау кезінде маневр жасамас бұрын мынаны
білу керек:
- кеме жүрісті бәсеңдетіп, басқаруды жоғалтқан кезде желге қатысты
қалай орналасады;
- қалыптасқан жағдайда кеме қозғалысы кезінде дрейф бұрышы қандай;
- кеме қандай жылдамдықта рульге бағынуды тоқтатады; желге қандай
жылдамдықпен ауытқиды;
- жоспарланған маневрді жақсарту үшін желді қалай пайдалануға
болады және мұндай желде маневрді қауіпсіз орындауға бола ма?
Қозғалатын кеме оған кез-келген бағытта желге шығуға тырысады.
Жылдамдықтың төмендеуімен дрейф бұрышы артады. Егер жел кеме
бортына соғылса, онда дрейф берілген жылдамдық үшін ең жоғары мәнге
жетеді.
Желге қарсы келе жатқан кеме тұрақты, егер ол желмен жүрсе, руль
нашар бағынады және оның тежеу қашықтығы артады.
Кеменің ағыста басқарылуы.
Кемеге токтың әсер ету сипаты желдің әсеріне ұқсас, сондықтан FX
кемесінің ДП бойымен және FY ДП-ға перпендикуляр бағытталған ағыс
күштерінің шамасын есептеу формулалармен ұсынылуы мүмкін:
Fx =

ρТ
2

СТХ LdvТ2 ; Fy =

ρТ
2

СТУ LdvТ2 ,

(1.2.9)

мұндағы: рт-теңіз суының тығыздығы, орташа мәні 1,023 кН
қабылданады;
L, d- перпендикуляр арасындағы ұзындық және кеменің орташа шөгуі,
м;
vT-ағыс жылдамдығы, м / с;
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СТХ, СТУ – эксперименттік жолмен анықталатын гидродинамикалық
коэффициенттер кеме корпусының шеңберлері мен өлшемдеріне, оның
жауын-шашынына, Киль астындағы тереңдікке, ағымның әсер ету бұрышына
және басқа да бірқатар факторларға байланысты.
Терең судағы корпусқа Fy ағынының жанама әсерін есептеуге болады:
Fy =

М.

12,54 ⋅ L ⋅ d ⋅ vТ2 sin qТ
,
4 g ⋅ (0,2 + 0,3 sin qТ )

(1.2.10)

мұндағы: qт - курс ағымының әрекет ету бұрышы;
vт-ағыс жылдамдығы, м / с;
g- еркін құлаудың үдеуі, м / с2;
L, d- перпендикуляр арасындағы ұзындық және кеменің орташа шөгуі,

Тәжірибелік түрде, Fx күші барлық ағым бағыттарында, ДП-мен толық
сәйкес келуді қоспағанда, Fy күшінен бірнеше есе жоғары екендігі
анықталды. Себебі, ДП бойындағы корпустың кедергісі көлденеңінен
әлдеқайда аз. Сондықтан, гидродинамикалық әсердің F күші әрдайым
кеменің ДП-ға қатысты қалыпты жағдайға жақын, тіпті егер ДП мен
ағымның бағыты арасындағы бұрыш аз болса және 10° - тан аспаса да.
Төмен тереңдікте (Н/d < 3) Fy гидродинамикалық күшінің бүйір
компоненті күрт артады. Оны қолдану нүктесі кеменің ортасынан ағыстың
әрекет ету бағытына қарай жылжиды және 10° жақын qт кезінде кеменің
ұшынан L/4 қашықтықта орналасқан. Бұл өз кезегінде кемені ток бойымен
бұруға тырысатын маңызды гидродинамикалық сәтті құрайды.
Киль астындағы тереңдік неғұрлым аз болса, qt өсуімен Fy соғұрлым
тез артады. Таяз судың әсері кеменің шамамен үш шөгуіне тең тереңдікке
айтарлықтай әсер ете бастайды. Н / d = 2 кезінде гидродинамикалық күш екі
есе артады, ал Киль астындағы тереңдік Т-дан тек 0,1 болғанда, күш төрт есе
артады.
1-2 салыстырмалы түрде төмен ағыс жылдамдығында да Fy бүйірлік
қарсыласу күші, әсіресе үлкен шөгіндісі бар үлкен тоннажды кемелер үшін
бірнеше жүз тоннаға жетеді және кемемен жұмыс істейтін буксирлердің
мүмкіндіктерінен едәуір асады. Сондықтан, кеме, ең алдымен, ағынның
бойымен бағдарланады, содан кейін олар оны орнында ұстауға немесе
айлаққа жеткізуге тырысады. Бүйірлік гидродинамикалық күштің әсеріне
байланысты кемелер әдетте мұрынмен ағысқа қарсы арқандалады, ал
айлақтан шығарылады – алдымен мұрын арқандарын беріп, артқы жағын
шпригте ұстайды.
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1.3 Кеменің тұраққа келуі мен кетуін орындау кезінде қозғалыс-рульдік
кешенді пайдаланудың негізгі заңдылықтары
Бағыттағы кемелердің тұрақтылығы мен рыскулдығы
Кеменің басқарылуын анықтайтын ең маңызды Сапа-бұл қозғалыс пен
тұрақтылықтың тұрақтылығы. Кеменің есу жылдамдығы деп кеме
жүргізушісінің араласуынсыз, яғни руль кеменің диаметрлі жазықтығында
болған кезде кеменің берілген бағыттан ауытқуы түсініледі.
Тиісінше, есу жылдамдығы дегеніміз-кеменің берілген бағыттан мезгілмезгіл ауытқу процесі және оны рульдік күш көмегімен курсқа қайтару.
Сондықтан, рульді басқаруға байланысты курста тұрақтылықты
қамтамасыз етуге болады. Егер берілген бағыттан ауытқу амплитудасы бір
градустан аспаса, ал рульді ауыстырып салу бұрышы 5 градустан аспаса,
Кемені басқару сапалы деп есептеледі.
Кеменің тұрақтылығы мен икемділігі көптеген факторларға
байланысты, соның ішінде: кеменің сәулеттік ерекшеліктері, жүктеме
жағдайы, қолданыстағы сыртқы факторлар, бұрандалы-рульдік кешеннің
сипаттамалары және т. б. Тікелей бағытта тұрақты қозғалыс кезінде кемеге R
және Re күштері әсер етеді (1.3.1 сурет.), мұндағы: R-кеменің қозғалысына
судың кедергісі, Ре – бұрама тірегі.
Кемеге әсер ететін күштерді қолдану нүктелерін қарастыра отырып,
тұрақтылық пен рыскулдік ең алдымен О және G және О1 үш тән нүктелердің
өзара орналасуына байланысты екенін атап өткен жөн, мұнда О нүктесі R
суға төзімділік күшін қолдану орталығы , ал G нүктесі – кеменің ауырлық
орталығы, ал О1 нүктесі – Pe кемесінің бұранда тірегін қолдану нүктесі болып
табылады.

1.3.1-сурет. Белгіленген кезде сипаттамалық нүктелердің орналасуы
кеменің қозғалысы.
Бұл күштер тұрақты қозғалыс кезінде өзара теңестіріледі. О нүктесі G
ауырлық центрінің алдында немесе артында орналасуы мүмкін.
Егер кемеге қандай да бір сыртқы күш (толқын, жел) әсер етсе, онда
кеме бағыттан ауытқып, позицияны алады (1.3.2 сурет.). Алайда, кеменің
ауытқу сәтінде оның ауырлық центріне қозғалыстың бастапқы бағыты
бойынша бағытталған Q инерция күші әсер етеді. R кедергі күші Q-ге қарамақарсы бағытта әрекет етеді, яғни кеменің ДП бұрышында. Біз бұл күштерді
ДП бойымен және оған перпендикуляр компоненттерге таратамыз. Бірі-
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күріш. а-1 Ry және Qy құрамдастары кеменің бағыттан ауытқуына әсер ететін
бірнеше күш құрайтынын көруге болады. Бұл күштер жұбы егер О нүктесі G
нүктесінің алдында орналасса, кемені одан әрі жалтарады; және егер О
нүктесі артта болса, кемені бағытқа қайтарады (1.3.2, а-1 сурет.). Бірінші
жағдайда кеме ұқыпты болады (бұрылыс), екіншісінде – тұрақты, бірақ аз
бұрылыс болады. Жақсы жұмыс істеу үшін O және G нүктелері бір тік немесе
О, G-нің артында болуы керек (тәжірибелі мәліметтермен орнатылған).
а-1

а-2

1.3.2-сурет. Кеме бағыттан шыққан кезде кедергі күштері мен Инерция
күштерінің орналасуы.
Кемелер тіпті тыныш ауа-райында да тұрақты емес. Олардың жұмыс
тұрақтылығына рульді ауыстыру арқылы қол жеткізіледі. Егер жел мен
толқын кезінде оны ұстап тұру үшін руль минутына 4-6 рет 2-3°бұрышқа
ауыстырылса, кеме тұрақты болып саналады. Осы шарттар сақталмаған кезде
кеме алға жылжитын болып есептеледі.
Кемені сылау симметриялы және асимметриялы болуы мүмкін. Бұл
корпустың беткі бөлігінің түріне және сыртқы факторлардың әсеріне
байланысты. Кейде ескі түсіндірмеге сәйкес рыскулизм деп аталады: кеменің
желге батуы – ауытқу, кеменің желге ауытқуы (тікелей рульмен) – жел.
Шапшаңдық кеменің жолын едәуір ұзартады және теріс фактор болып
табылады.
Руль аударылған кезде кеменің қозғалысы. Циркуляциясы.
Руль дөңгелегі бар кеменің траекториясы айналым деп аталады.
Айналымның басталуы үшін рульді ауыстырудың басталу сәті алынады.
Айналым сызықтық және бұрыштық жылдамдықтармен, қисықтық
радиусымен және дрейф бұрышымен сипатталады. Бұл сипаттамалар
тұрақты болып қалмайды. Процесс айналымын қабылданды бөлуге арналған
үш кезең (1.3.3 сурет).
Бірінші кезең – маневрлік, рульді ауыстыру кезінде жалғасады және 1520 ° C-тан аспайды.
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Екінші кезең-эволюциялық, руль дөңгелегі аяқталған сәттен басталады
және айналым сипаттамалары белгіленген мәндерді қабылдаған кезде
аяқталады.
Үшінші кезең – белгіленген, екінші кезең аяқталған сәттен басталады
және руль аударылған күйде қалғанға дейін жалғасады.

1.3.3-сурет. Кеменің айналымдағы
δр бұрышына берілген руль, кез – келген Қанат сияқты, көтеру күшін-РУ
рульдің бүйірлік Күшін дамытады.
Кеменің корпусына күштің әсері туралы көрнекі түсінік алу үшін біз
оның ЦТ-да РУ күшіне тең және қарама-қарсы бағытта бағытталған екі күш
қолданамыз, бұл 1.3.4 суретте көрсетілгендей. Бұл екі күш өзара өтеледі, яғни
кеме корпусына әсер етпейді, бірақ оларды РУ рульінің бүйір силонымен
бірлесіп қарау кеме корпусы бір мезгілде РУ ауырлық орталығында
қолданылатын G көлденең Күшін және МР арқылы өтетін Z тік осіне
қатысты ЦТ рульінің бүйір күшінің моментін сезінетінін түсінуге мүмкіндік
береді.

1.3.4-сурет. Рульі ауыстырылған кемеге әсер ететін күштер
айналымның басында.
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Айналым басталғаннан кейінгі бірінші кезеңде кеменің Ру ЦТ көлденең
күшінің әсерінен айналымның сыртқы жағына бүйірлік орын ауыстыру – кері
орын ауыстыру алады. α дрейфінің бұрышы пайда болады, яғни Rу,
корпусында айналымға бағытталған көлденең гидродинамикалық күш.
Қанаттың қасиеттеріне сәйкес оның қолдану нүктесі БКО-дан (бүйірлі
кедергі орталығы) мұрынға ығыстырылған, оның жағдайы үлкен дифферент
болмаған кезде кеменің ЦТ-мен сәйкес келеді деп санауға болады. Осы
бастапқы айналым кезеңіндегі Ry–MR күш моменті Мр руль моментімен
бірдей белгіге ие, сондықтан бұрыштық жылдамдық пайда болады және тез
арта бастайды.
Болашақта Ry көлденең күшінің әсерінен ЦТ траекториясы руль
дөңгелегіне қарай біртіндеп бүгіле бастайды, яғни.басында шексіздікке
ұмтылған айналым радиусы азая бастайды.
ЦТ RG радиусымен қисық сызықты траектория бойынша қозғалған
кезде кеменің ұзындығы бойынша әрбір нүкте нүктенің жалпы айналым
центріне қатысты өзінің траекториясын сипаттайды, оның қисықтық радиусы
RG-ден ерекшеленеді (1.3.5 сурет.). Сонымен қатар, әрбір осындай нүктенің
дрейфтің өзіндік бұрышы бар, оның мәні артқы жағына қарай алыстаған
сайын артады. ЦТ-дан мұрынға дрейфтің бұрыштары сәйкесінше азаяды.
Егер перпендикуляр О нүктесінің айналым центрінен ДП-ға түсірілсе,
онда алынған ПП нүктесінде дрейф бұрышы нөлге тең болады. Бұл нүкте
айналу центрі немесе айналу полюсі (ПП) деп аталады. Көптеген кемелер
үшін айналым кезінде айналу полюсі мидель-шпангоутта қабылданатын ЦТдан кеменің ұзындығы шамамен 0,4 қашықтықта алдыңғы ұшының жанында
орналасады.

1.3.5 -сурет Аударылған руль әсерінен кеменің қозғалысы.
Айналымдағы кеменің ЦТ дрейфінің бұрышын мынадай формула
бойынша анықтаймыз:
α = arctg

l
R

пп
пп

, немесе

шамамен (1.3.1) α

=

0.4 L
,
Rпп

мұндағы: lпп -ауырлық центрінен ПП дейінгі қашықтық.
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Кеме ұзындығы бойынша еркін α нүктесі үшін дрейф бұрышы:

α

0

= arctg l пп

+ lа

R

,

(1.3.2)

ПП

мұндағы: lа-Q нүктесінің ЦТ-дан қашықтығы (мұрынға ( - ), артқа (+).
Корпустың пп-дан алдыңғы перпендикулярға дейінгі шағын бөлігінде
су ағыны корпусқа ішкі борт жағынан жүгіреді, сондықтан осы учаскедегі
дрейфтің бұрыштары ПП-дан сыртқы борт жағынан су ағыны өтетін артқы
перпендикулярға дейінгі учаскедегі дрейфтің бұрыштарына қарама-қарсы
белгіге ие болады. Айналымдағы дрейф бұрышы кеменің ЦТ дрейфінің
бұрышын білдіреді. Тік айналымы бар кемелерде дрейф бұрышы 20° немесе
одан да көп болуы мүмкін.
Жоғарыда айтылғандай, көлденең күш шабуылдың бұрышына
пропорционал, ал дрейфтің бұрыштары корпустың ұзындығымен артқы
жағына қарай өсетіндіктен, көлденең гидродинамикалық күш Rу қолдану
нүктесі, яғни. траектория қисайған сайын денеге таралған элементар
көлденең күштердің түзілу нүктесі артқы жағына қарай жылжиды, ал mr
күшінің моменті біртіндеп азаяды, ақыр соңында МR, белгісі өзгереді МР,
руль сәтіне қарама-қарсы әрекет ете бастайды, яғни.демпферлік болады.
Бұл жағдайда бұрыштық жылдамдықтың өсуі баяулайды, ал МР және
МВ моменттері абсолютті шамада тең болған кезде бұрыштық жылдамдық
тұрақты ωуст. мәніне ұмтылады. Қисық сызықты траектория бойынша қозғалу
кезінде кеменің ЦТ-на қолданылатын және айналым радиусы бойынша
сыртқы жаққа бағытталған Рц ортадан тепкіш күші пайда болады. Дрейф
бұрышының болуына байланысты бұл күш бойлық Рих және көлденең Рuу
компоненттеріне ие.
Ауыстырылған рульдің фронтальды кедергісі (РХ күші) және дрейф
бұрышымен қозғалу кезінде корпустың кедергісінің біршама жоғарылауына
байланысты V сызықтық жылдамдығы біртіндеп төмендейді, Vуст. тің белгілі
бір тұрақты мәніне ұмтылады. Кеменің бұралуы неғұрлым жақсы болса, яғни
траектория қаншалықты қисықтыққа ие болса, айналымдағы жылдамдық
соғұрлым төмендейді. Орташа алғанда, үлкен тонналы теңіз кемелерінде 90°
бұрылыс кезінде бортта рульмен айналым кезінде жылдамдық шамамен 1/3
төмендейді. ал 180° бұрылғанда-екі есе. Кезде шағын бұрыштарда салудың
руль жылдамдығын төмендетуге арналған айналымы көп емес. Бортқа
ауыстырылған рульмен айналымдағы кеменің ең типтік траекториясы 1.3.6суретте көрсетілген.
Геометриялық
траектория
келесі
айналым
элементтерімен
сипатталады:
l1 алға жылжыту-кеменің ЦТ бастапқы курс бағытында айналымның
бастапқы нүктесінен 90°бағамының өзгеруіне сәйкес келетін нүктеге
ауысатын қашықтық;
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l2 тура ығысуы-бастапқы курс сызығынан қалыпты бойынша кеменің
ЦТ-на дейінгі курс 90°өзгерген сәтке дейінгі қашықтық;
l3 кері ығысу -кеменің ЦТ-ның бастапқы бағыт сызығынан кеменің
дрейфін тудыратын рульдің бүйір күшінің әсерінен айналымның басында
болатын бұрылу бағытына қарай барынша ығысуы (кері ығысу әдетте
кеменің енінен аспайды, ал кейбір кемелерде мүлдем байқалмайды);

1.3.6-сурет. Айналым элементтері.
циркуляциясының
тактикалық
диаметрі-кеменің
ДП
Dт
позицияларының арасындағы бұрылыс тербелісіне дейінгі және курс
өзгерген сәтте 180° - қа дейінгі қашықтық (әдетте Dт кеменің ұзындығы 4-тен
7-ге дейін ауытқиды);
тұрақты айналымның диаметрі Dуст -тұрақты қозғалыс кезінде 180°
ерекшеленетін екі жүйелі бағыттардағы кеменің ДП позицияларының
арасындағы қашықтық. Шартты түрде, бастапқы курстан 180° бұрылғаннан
кейін қозғалыс тұрақты сипатқа ие болады, ал траектория шеңберге жақын
пішінді алады деп болжауға болады.
Практикалық маневрлерді орындау кезінде әдетте бағытты 180° - тан
артық өзгерту қажет емес болғандықтан, барлық маневрлер тұрақсыз
қозғалыс кезінде, яғни маневрлік және эволюциялық кезеңдерде орындалады
деп болжауға болады.
ТЦ - айналым кезеңі-кеменің 360°айналатын уақыты түсініледі.
Айналым элементтерін есептеу.
Толық жүрістегі айналым диаметрі және бортқа берілген руль 3/4 (L –
B) басқару иығына тура пропорционал және 1/8 (L + 3B) көлденең кедергі
иығына кері пропорционал.
Ірі тонналы кеме айналымының белгіленген диаметрінің шамасы
шамамен тең болады:
D=

3

4

(L − B )

1
8(L + 3B )

⋅ L немесе (1.3.3) D =

6 ⋅ (L − B )
⋅L
L + 3B
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мұндағы: L жəне В-перпендикулярлар арасындағы ұзындық және
кеменің ені, м.
Айналым ұзындығы c = πD. Айналу центріндегі β дрейф бұрышы V =
.
L/C 180°. болады. Берілген тәуелділіктер L/B қатынасына байланысты
айналым элементтерін табуға мүмкіндік береді. Бұл қатынас шамамен бірдей
дедвейттің кемелер айналымының әртүрлі диаметрлерінің себебі болып
табылады. Есептеу нәтижелері кестеде келтірілген. 1.3.1

L/B
9
8
7
6
5

L / B байланысты айналым элементтері
Ц. В.
D
C
1/3 L
4L
12,6 L
1/32 L
3,8 L
12,0 L
5/14 L
3,6 L
11,3 L
3/8 L
3,3 L
10,5 L
2/5 L
3,0 L
9,4 L

Кесте 1.3.1
β
14
15
16
17
19

Кеменің айналу орталығы (Ц.В.).) ұғым ретінде – кеме айналатын нүкте
Генри Х. Хойер жұмысында қарастырылады. Кеменің алдыңғы жүрісінде Ц.
В. кеменің мұрын ұзындығынан шамамен 1/4 болуы тиіс. Артқы жағында ол
артқы жағының ұзындығының шамамен 1/4 бөлігінде орналасқан.
Циркуляцияда ц. в. 1.3.1 кестенің екінші бағанында көрсетілген кеме
ұзындығының мәндерінде алдыңғы бөлігінде орналасады.
Жоғарыда аталған жұмыстың авторы Ц.В. - ға қатысты әрекет ететін
күштердің сәттерін ескере отырып, кеменің басқарылуын қарастырады.
Кемені басқару кезінде тактикалық деп аталатын кеме айналымының
ең үлкен диаметрін (DТ) білу маңызды. Балласттағы кеме үшін оның шамасы
эмпирикалық формула бойынша анықталуы мүмкін:
 Св В 

D т = 0,263
 L 

− 1,14

⋅ L.

(1.3.4)

мынадай формула бойынша жүктегі кеме үшін:
 Св В 

D т = 0 ,353
 L 

− 1.08

⋅ L,

(1.3.5)

мұндағы: Св -ығысудың толықтық коэффициенті.
Заттай сынақтарды өңдеу негізінде DТ шамасын шамамен бағалау үшін
мынадай формула алынды:
D = 0,7e1,08 ln L + 1,1,
т

мұндағы: е-табиғи логарифмдердің негізі.
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(1.3.6)

Ірі тонналы кеменің қалыптасқан циркуляциясының элементтерін
анықтау үшін мынадай формулалар келтірілген.
Бұрыштық айналу жылдамдығы:
ω=

1,028V
,
Dц

(1.3.7)

мұндағы: V - тұрақты айналымдағы сызықтық жылдамдық, уз;
DЦ -тұрақты айналымның диаметрі, м.
Айналым кезеңі:
Tц =

πDц
, мин.
30,8V

(1.3.8)

Кеменің берілген бұрышқа бұрылу уақыты φ° өрнектен анықталады:
Тф = Тцф° / 360°, мин .
D айналым диаметрінің руль дөңгелегінің бұрышына тәуелділігі
формуламен көрсетілуі мүмкін:
−0 , 509
D = 6,1α р
Dт ,
(1.3.9)
мұндағы: DТ -рульді ауыстыру бұрышы кезіндегі циркуляцияның
тактикалық диаметрі αр = 35° "бортқа".
Бұрылыс кезінде кеме корпусының қозғалыс жолағының ені мынадай
формула бойынша айқындалады::
(1.3.10)
∆Ѕц = L sinβ + B cosβ,
мұндағы: β – кеменің айналымдағы дрейф бұрышы;
Ѕц-қозғалыс жолағының ені, м.
Айналымдағы кеме дрейфінің бұрышын шамамен алынған формула
бойынша анықтауға болады:
β=

0,45L 0,9 L
.
=
R
Dц

(1.3.11)

Ірі тонналы кемелер үшін айналымдағы кері ығысу айтарлықтай мәнге
ие болуы мүмкін.
Кейбір жуықтаумен біз бұл мәнді формула бойынша табамыз:
∆Sо.с. = l3 +

L
B
sin β + cos β ,
2
2

мұндағы: l3-кеменің ауырлық центрінің кері ығысуы, l3 ≤

(1.3.12)
B
.
2

Содан кейін І3-ті ескере отырып, жиектің шеткі нүктесі айналым
қисығынан формула бойынша анықталған қашықтыққа ауытқуы мүмкін:
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∆Sо.с. =

B L
B
+ sin β + cos β .
2 2
2

(1.3.13)

І1 кемесін бастапқы бағыт бойынша жылжыту, 90° кем бұрышқа
бұрылған кезде (l1-маневрлік элементтер кестесінде 90° бұрылған кезде
кемені жылжыту) шамамен мынадай формула бойынша анықталуы мүмкін:
l1 = V0 t мп + Rср tg ⋅

∆К В
+ ,
2
2

(1.3.14)

мұндағы: V0-бұрылыс басталған кездегі кеменің жылдамдығы;
Rср-бұру учаскесіндегі айналым қисықтығының радиусы, Rср = 1,2 Dт/2
рульді 20°аспайтын бұрышқа қайта салу кезінде;
∆К-кеменің бұрылу бұрышы(ИК2–ИК1 = ∆К);
tМП -кеменің аударылған рульге (өлі аралыққа) реакция уақыты.
Ірі тонналы кеме үшін тұрақты айналымдағы салыстырмалы
жылдамдықтың мәнін келесі эмпирикалық формула бойынша анықтауға
болады:
V

D 
= 0,143 т 
Vн
 L 

0 ,836

.

(1.3.15)

Кеменің кері бағытқа бұрылуы үшін фарватердің ені (кеменің бұрылу
акваториясы) кем болмауы тиіс:
L
B
B

Вф ≥  Dт + Sinβ + (cos β + 1) + .
2
2
2


(1.3.16)

Көпірдегі кеме жүргізушісінің жұмыс жағдайында берілген
формулаларға сәйкес "қолмен" айналым элементтерін есептеу көп уақытты
алады, сондықтан бұрылу туралы ақпарат компьютерде немесе арнайы
планшет түрінде плакатта болуы керек ( 1.3.7 сурет).

Сур. 1.3.7 Айналымдар планшетін пайдалана отырып, бұрылыстарды
орындау.
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1.4 Кемені зәкірге қою және зәкірден түсіру, арқандап байлау
операциялары.
Кемелердегі арқандап байлау операцияларының жалпы
мәселелері.
"Арқандап байлау операциялары" термині кемені арқандап байлауды
немесе арқандап байлауды орындауға байланысты іс-шаралар мен ісқимылдар кешенін білдіреді. Арқандап байлау кезінде бұл процесс жалпы
жағдайда мыналарды қамтиды:
– кемені арқандап байлау объектісіне жеткізу;
– оның қажетті жағдайға айналуы;
– кемені айлаққа бекіту;
– арқандап байлау бекеттерінде тұрған кезде қауіпсіздікті қамтамасыз
ету;
– кеменің айлақтан кетуі.
Кемені арқандап байлау жағалау құрылыстарына (айлақтарға,
пирстерге, қадаларға), сондай-ақ әртүрлі жүзу құралдарына (кемелерге,
понтондарға) жүзеге асырылуы мүмкін. Көрсетілген объектілерге кеме
бортпен немесе лагпен, немесе шеттердің бірімен, көбінесе артқы жағымен
арқандалуы мүмкін. Көлік кемелері көп жағдайда айлақ құрылыстарына
лагымен арқандап байланады. Арқандаудың бұл әдісі, кеме жүргізушілерінің
тәжірибесінде жиі кездесетін сияқты, негізгі болып саналады, ал қалғандары
– ерекше жағдайлар.
Кеменің арқандап байлау операцияларын мыналарға жіктеуге болады:
* кемені айлаққа арқандап байлау/арқандап байлау (дербес, түрлі
жағдайларда тіркеп сүйрегіштермен);
* кемені басқа кемеге арқандап байлау/арқандап байлау (қозғалыста,
зәкірде тұрған кемеге, дрейфте жатқан кемеге);
* кемені мамандандырылған буйлар мен бөшкелерге арқандап
байлау/арқандап байлау.
Басым күштер мен факторларға байланысты айлаққа және айлаққа
жақындаған кезде кеменің маневр жасау тәсілі таңдалады. Кемені арқандап
байлау схемасын кеме капитаны кеме тұрағының жағдайына байланысты
бекітеді, мұндай схемалар теңіз кемелерінде болады. Кемеде арқандап байлау
сұлбасы, 1.4.1.суретте көрсетілген.

1.4.1-сурет Айлаққа бортымен тұрған кемеде арқандап байлау сұлбасы:
1, 2 – алдыңғы бойлық; 3-алдыңғы қысқыш; 4 – мұрын шприці; 5-артқы
қысқыш шприц; 6 – артқы қысқыш; 7,8 – артқы бойлық
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Жел мен ағыс болмаған кезде кемені өздігінен арқандап байлау.
Кемені қауіпсіз арқандап байлаудың тамаша шарты айлақпен жанасу
сәтінде кеме өзінің жылдамдығын толық сөндіретін жағдай болып табылады.
Алайда, тәжірибе көрсеткендей, айлақпен байланыс кеменің белгілі бір
жылдамдығы болған кезде пайда болады, бұл келесі себептердің нәтижесі.
Біріншіден, қазіргі заманғы кемелердің көпшілігінде, олар үшін
басқарудың жалғыз құралы-бұранда-рульдік кешен, басқару белгілі бір
жылдамдық болған кезде ғана сақталады.
Екіншіден, кеме көбінесе әртүрлі сыртқы факторлардың әсерінен
болады; жел, ток немесе қозу, тіпті қозғалтқыштар тоқтап қалса да, оның
қозғалуына әкеледі.
Сондықтан мұндай кеменің тежегіш жолы жүздеген метрді құрайды, ал
реверс өзі белгілі бір уақытты қажет етеді. Қауіпсіз маневрге кепілдік беру
үшін және айлаққа құлап кетпес үшін, біріншіден,А2в қашықтық қажет (1.4.2
сурет.) А2В нүктесіне жақындаған кезде қозғалыс жылдамдығына және
қозғалтқыштың берілген жұмыс режиміне сәйкес келетін кеменің тежегіш
жолының шамасынан біршама үлкен болды:
m11V22 
R2 
ln 1 +
;
2 R2  P2 ( З , Х ) 
V1
V2 =
t,
P1 1
1+
m11V1

(1.4.1)

А2 В ≥= S 2 =

(1.4.2)

мұндағы: Р2(З.Х) - А2 нүктесіндегі оның жұмыс режиміне сәйкес келетін
артқы жүрістегі бұранданың тіреуі;
m11 - қосылған салмақтарды есепке алғандағы кеме массасы, кг;
V2-А2 нүктесіне келгенде кеменің жылдамдығы, м/с;
R2-v2 жылдамдығы кезіндегі кеменің қозғалысына судың кедергісі, Н;
V1-А1 нүктесіндегі кеменің жылдамдығы, м/с;
R1-v1 жылдамдығы кезіндегі кеменің қозғалысына судың кедергісі, Н;
t1-кеменің А1 нүктесінен А2 нүктесіне өту уақыты, с.
Айлаққа артқы жағының күрт соққысын болдырмау үшін кеменің
айлаққа жақындау бұрышы теңдікті қанағаттандыруы қажет:
φ = φ0 = ωsr.тТ,

(1.4.3)

мұндағы: ωср-А2А3 учаскесінде бұрылыс кезіндегі кеменің орташа
бұрыштық жылдамдығы, рад/с;
tТ-тежеу уақыты, с.
tT =

192

m11V1
R2 P2( З , Х )

arctg

R2
P2( З , Х )

.

(1.4.4)

1.4.2-сурет Кемені желсіз сол жақ бортпен арқандап байлау: G1, G2кеменің ауырлық орталығы.
(1-4) теңдеулер кеменің айлаққа келу шарттарын айқындайтын
шамалар (φ, V2) мен кеменің инерциялық-реверсивті сипаттамалары (S, tТ,
РЗ.Х) арасындағы өзара байланысты белгілейді.
Кейбір жағдайларда φ0 - қозғалтқыштың жұмыс процесінде алға жылжу
инерциясын өтеу үшін артқы жүріске кеменің бұрылу бұрышы айлаққа
жақындау φ бұрышына сәйкес келмейді.
Егер φ0>φ пайда болса, онда айлаққа құлау қаупі бар. Бұл жағдайда
артқы жағының айлаққа қарай қозғалу жылдамдығын мұрын бойлық
кнехттеріне, ал одан да жақсырақ мұрын қысқышына беру және бекіту
арқылы азайтуға (немесе толығымен өтеуге) болады.
Егер φ0<φ болса, онда Жем пирстерге жетпей тоқтайды. Мұндай
жағдайда маневрді аяқтау үшін мұрын шприцін беру керек және рульді
айлақтан бір жаққа қойып, машинамен алдыңғы жүріске абайлап алу керек
(1.4.3 сурет.). Ең тиімді жұмыс істеу үшін бұл жағдайда шприц кеменің
айлақпен жанасу нүктесінен артқы жағында орналасқан клюзден берілуі
керек екенін есте ұстаған жөн.

1.4.3-сурет Артқы жағын мұрын шприцінің көмегімен айлаққа қысу.
Айлаққа шағын жүріспен келе жатқанда да кеме қозғалыс инерциясын
бірден сөндіре алмайтынын ескеру қажет. Сондықтан, үйіп қалу қаупін
болдырмау үшін қозғалтқышты алдын ала тоқтатып, инерция бойынша
кемені айлаққа жақындатуды жүзеге асыру, ал соңғы сәтте қажет болған
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жағдайда артқы жүрісті беру қажет. Бұранда мен корпуста реверс кезінде
едәуір бүйірлік күштер пайда болуына байланысты, қозғалыс инерциясын
сөндірумен бір уақытта кері соққы беру кезінде бұранданың айналу жағына
байланысты бір бағытта немесе басқа бағытта лақтырылады. Сондықтан бір
бұрандалы кемені сол және оң жақ борттармен арқандап байлау тең емес,
яғни әрбір жағдайда өзінің маневр жасау тәсілдерін қолдану талап етіледі.
а) айлаққа сол жақ бортпен тыныш ауа райында зәкірді
қайтарусыз келу.
Маневрді орындау үшін сізге мыналар қажет:
- Инерция бойынша айлаққа 30-40° бұрышпен бару (айлаққа өткір
бұрышпен жақындау ең қауіпсіз болып саналады, өйткені үйілген жағдайда
кеме жылжымалы соққы алады) (1.4.4 сурет.).
- Инерцияны толық өтеу үшін жеткілікті айлақтан қашықтықта
қозғалтқышқа артқы жүріске реверс беру керек. Бұл жағдайда Жем солға
бұрылады және кеменің жүрісі баяулайды.
- Пирстерге мұрынмен жақындаңыз, инерцияны сөндіріңіз және
сонымен бірге мұрын бойлық шприцін беріңіз және бекітіңіз, рульді айлақтан
бүйірге қойыңыз және ең кіші алдыңғы соққыны беріңіз, Жем айлаққа
басылады;
- Руль мен бұранданың әсерінен Жем айлаққа жақындағанда,
машинаны тоқтатып, жем беріп, кемені айлаққа бекітіңіз.
Сол жақ бортпен арқандап байлауды артқы жағын алдыңғы шприцке
бұрмай жүргізуге болады. Содан кейін кеменің мұрнын айлаққа апара
отырып, мұрын бойлық және қысқыш арқандар беріледі, инерцияны өтеу
үшін олар мұрын ұштарын әлсіз ұстайды, артқы соққыны береді; егер Жем
лақтыру ұшын беруге болатын қашықтыққа сәйкес келсе, олар машинаны
тоқтатып, Жем арқандарын береді; егер кеме азығы тез арада айлаққа қарай
жүрсе, онда сіз мұрынның қысқыш арқандарын ұстауыңыз керек.

1.4.4-сурет Жел мен ағыс болмаған кезде сол жақ бортпен айлаққа
арқандап байлау.
б) айлаққа оң жақ бортпен тыныш ауа райында зәкірді қайтармай
жақындау.
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Бұл маневрді орындау кезінде машинаның артқы жағын беру кезінде
жем айлаққа, ал мұрны айлаққа қарай кететінін есте ұстаған жөн. Сондықтан
сіз айлаққа неғұрлым өткір бұрышпен (10-20°) жақындауыңыз керек, Мұрын
арқандарын бергеннен кейін рульді сол жаққа бортқа қойып, қысқа уақыт
ішінде алдыңғы соққыны беру керек, сонда Жем айлаққа жақындайды.
Артқы жағы берілгеннен кейін инерцияны өтеу үшін артқы жолды беру
керек, содан кейін кеме айлақ сызығына параллель тоқтайды, содан кейін ол
тартылып, бекітіледі. Егер бұл маневр мүмкін болмаса, онда алдымен
кеменің мұрны жеткізіліп, бекітіледі, содан кейін руль айлақтан басқа жаққа
ауыстырылады, алдыңғы жүріс беріледі және кеменің артқы жағын айлаққа
қарай бұрады (. 1.4.5 сурет).

1.4.5-сурет Жел мен ағыс болмаған кезде оң жақ бортпен арқандап
байлау.
в) айлаққа сол жақ бортпен тұрған кемелер арасында келу.
Бұл маневрді орындау үшін сізге мыналар қажет (. 1.4.6 сурет):

1.4.6-сурет, Сол жақ борты бар кемелер арасында кемені арқандап байлау.
- айлаққа 30-40° бұрышпен аз жүріспен немесе инерция бойынша бару;
- 75-100 М айлаққа жетпей, "теңіз" борты жағынан зәкірді беру, оған
инерция бойынша жүруді жалғастыру және Зәкір тізбегін улау;
- айлаққа жақындауға, Зәкір шынжырын ұстауға, мұрын бойлық пен
шприцті беруге және бекітуге, рульді айлақтан басқа жаққа қоюға және
алдыңғы жүрісін беруге;
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- кеменің азығы айлаққа жақындағанда, машинаны тоқтатып, Жем
ұштарын беріп, бекітіңіз.
Бұл жағдайда оң жағын байлау жоғарыда сипатталғаннан түбегейлі
ерекшеленбейді (1.4.7 сурет.).

1.4.7-сурет, Кемені оң жақтағы кемелер арасында Арқандап байлау.
в) артқы приске жақындау.
Азықпен арқандап байлау рейдте тұру мүмкін болмаған немесе сенімсіз
болған немесе айлақтың жеткілікті ұзындығы болмаған кезде бір немесе екі
зәкірді қайтара отырып жүргізіледі. 1.4.8.

1.4.8-сурет. Кемені жеммен арқандап байлау.
Екі зəкірді қайтарумен арқандап байлауды орындау кезінде мыналар
қажет:
- айлаққа 90° - қа жақын бұрышта, шағын жүріспен немесе инерция
бойынша, мұрнын арқандап байлау орнының сол жағынан ұстап жүру;
- айлаққа жетпей, дұрыс зәкірді алдын ала беру (Зәкір тізбегін 10-20 м
тереңдікте 12-15 тереңдіктен кем емес тегістеуді есептей отырып) және
Зәкір-шынжырды таптай отырып, айлаққа қарай жүруді жалғастыру;

196

-2-3 садақты (якорь қозғалмайтындай есеппен) сүрткеннен кейін,
якорь-шынжырды ұстап, тартыңыз, рульді берілген якорьге қарай
жылжытыңыз және алдыңғы соққыны беріңіз;
- кеме азығы шамамен 135° бұрылған кезде және кеменің мұрны
берілген оң жақ якорь сызығында болғанда, сол жақ якорьді беріңіз, артқа
қарай жүріңіз және кеменің артқы жағының сол жаққа жылжуын ескере
отырып, якорь тізбектерін улаңыз;
-келіп жазылады, айлаққа, беруге және бекемдеу, швартовы. Содан
кейін якорь тізбектерінің әлсіреуін таңдап, арқандардың кернеуін теңестіріп,
оларды мықтап салыңыз.
Егер артқы жағымен арқандап байлау бүйірлік жел кезінде жүргізілсе,
онда маневрді орындау үшін мыналар қажет (1.4.9 сурет.):

1.4.9-сурет Бүйірлік жел кезінде кемені артқы жағымен Арқандап
байлау.
- зәкірді қайтару орнына аз жүріспен немесе оң галстың бакштаг
бағытымен инерция бойынша бару;
- арқандап байлау сызығына жетпей, желге оң жақ зәкірді беріп, Зәкір
тізбегін уқалай отырып, алға қарай жүруді жалғастыру;
- тізбектің 2-3 садағын сүртіп, оң зәкірдің Зәкір тізбегін ұстап, кеменің
мұрны желге түскенде, сол жақ зәкірді беріңіз, Зәкір тізбегін байлап, артқы
жағын желде ұстаңыз;
- айлаққа Жем жақындаған кезде бірінші болып арқандап байлауды жел
жағынан бастау және бекіту, одан кейін кемені айлаққа жемшөппен
жақындаған кездегідей тарту және орнату қажет.
Тіркеп сүйреуші болған кезде маневрді орындау айтарлықтай
жеңілдейді. Бұл жағдайда кеме айлаққа перпендикуляр сызыққа екі Зәкір
қойып, тіркеп сүйрегіш арқанды тіркеп сүйрегішке береді, ол кеменің артқы
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жағын ашып, айлаққа тартады, ал бұл уақытта кемеден Зәкір шынжырлары
уландырылады.
Желдің әсері кезінде кеменің айлаққа жақындауы.
Күрделі гидрометеорологиялық жағдайларда маневр жасау кезінде
бұрамның әсерін желдің әсерімен және кеменің жалпы дрейфімен ұштастыра
отырып ескеру қажет, сондықтан мұндай жағдайларда арқандап байлау
күрделі әрі қауіпті және кемені тіркеп сүйрегіштің көмегімен қою керек.
Жағдайларға байланысты арқандаудың бірнеше түрлі жағдайлары бар.
а) төменгі бағытта байлау
Қысатын жел кезінде арқандап байлауға шағын кемелер үшін және
желдің күші аз (3-4 баллға дейін) кезде ғана жол беріледі, 1.4.10-сурет.

1.4.10-сурет, Қысатын жел кезінде кемені арқандап байлау.
Егер кеменің ұзындығының 1-1,5 қашықтығынан еркін дрейфі айлақтың
сынуынан немесе корпустың зақымдануынан қауіп тудырмаса және маневр
жасау үшін бос орын болса, онда осы жағдайларда кемені сол жақ бортпен
арқандап байлау кезінде қажет:
- айлаққа жақындаған кезде кемеден оған дейінгі қашықтық кеме
корпусының ұзындығынан 1-1, 5 құрайтындай есеппен 20-30° с бұрышпен
айлаққа шағын жүріспен немесе инерция бойынша жүру;
- арқандап байлау орнына көрсетілген қашықтыққа кеменің алдыңғы
жағы артқы жағымен салыстырғанда айлақтан неғұрлым алыс болатындай
жақындағанда. Кеменің мұрнын желге бұраңыз, ол үшін рульді бортқа
қойыңыз және қысқа уақыт ішінде алға қарай жүріңіз, содан кейін инерцияны
өтеу үшін артқы соққыны беріңіз;
- инерцияны өтегеннен кейін кеме айлаққа алдыңғы бөлігінің үлкен
дрейфімен дрейф жасайды. Оны азайту үшін зәкірді "жағалау" борты
жағынан беру және Зәкір шынжырының бір ысырмасын түзету керек, бұл
жағдайда зәкір-шынжыр кеме корпусының астына өтеді, Зәкір бірден
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алынады және жалпы дрейфті азайтады. Зәкір шынжырының керілуін реттей
отырып, кемені барлық бортпен айлаққа бірқалыпты жақындатуға болады.
Бұл жағдайда оң жағын байлау айтарлықтай айырмашылыққа ие емес.
Екі жағдайда да кеменің барлық бортымен ең аз жылдамдықпен айлаққа
қарай жылжуына қол жеткізу қажет. Айлақтың ықтимал зақымдануының
алдын алу үшін үйілген сәтте кеменің үдемелі қозғалысы болмауы қажет.
б)соққан жел кезінде арқандап байлау.
Сығу желімен байлау салыстырмалы түрде қауіпсіз. Маневр жасаудың
ең қиын бөлігі-артқы жағын айлаққа басу. Сол және оң жақтағы маневр
жасау әдістерінде түбегейлі айырмашылық жоқ, 1.4.11-сурет.

1.4.11. сурет Қысатын жел кезінде кемені айлаққа арқандап байлау.
Сығу желімен байлау салыстырмалы түрде қауіпсіз. Маневр жасаудың
ең қиын бөлігі-артқы жағын айлаққа басу. Сол және оң жағын маневрлеу
әдістерінде түбегейлі айырмашылық жоқ.
в) айлақ бойымен бағытталған жел кезінде кемені арқандап байлау
Арқандап байлау схемасы Желсіз сияқты, бірақ мынадай
ерекшеліктерді ескеру қажет: тежеу жолы ұлғаяды (әсіресе, егер кеме
балласта болса); айлаққа бүйірлік жақындасу жылдамдығы көбірек; айлаққа
тікелей жақын жерде жел бағытының айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Сондықтан арқандап байлау зәкірді міндетті түрде қайтарумен жүргізілуі
тиіс және айлаққа жақындау бұрышы барынша аз болуы тиіс, 1.4.12 сурет..

1.4.12-сурет Айлақ бойымен соққан желмен кеме жағалауын айлаққа
дейін бекіту.
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Ағыс әсер еткен кезде кеменің айлаққа жақындауы
Ең қауіпсіз-мұрынды ағынға қарсы байлау. Бұл жағдайда ұзақ уақыт
бойы кері соққыны берудің қажеті жоқ, сондықтан бұранданың жұмысы
күшті девиантты әсер етпейді.
Бұл маневрді орындау үшін сізге:
- тұмсығымен ағысқа қарсы бұрылуға, айлаққа 10-15°бұрышпен
жақындап, кеме корпусы ұзындығының 3/4-1 қашықтықта айлақ бойымен
шағын жүріспен жылжуға;
- өз жылдамдығын ағыс жылдамдығымен және рульдің шағын
айырғыштарымен теңестіріп айлаққа жақындауға;;
- машинамен және рульмен жұмыс істей отырып, Зәкір шынжырын
улау, кеменің алдыңғы жағын айлаққа жеткізу, Зәкір шынжырын ұстау,
алдыңғы бойлық және шприц беру;
- артқы жағының айлаққа қарай қозғалысын тежеу үшін рульді айлаққа
қарай немесе рульдің өзгеріссіз қалпында, мұрын шприцінде ұстап тұру үшін
алдыңғы жүрісті, 1.4.13 сур. беру керек.

1.4.13. сурет Кемені зәкірді қайтармай ағысқа қарсы арқандап байлау.
Үлкен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кемелер якорьді қайтарумен
ағысқа қарсы арқандалады, сурет. 1.4.14.

1.4.14. сурет Зәкірді бере отырып, кемені ағысқа қарсы арқандап байлау
Тіркеп сүйрегіштердің көмегімен кемені арқандап байлау.
Тартқыштарды қолданудың келесі әдістері бар:
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• тіркеп сүйреу арқандарының көмегімен тіркеп сүйреу;
• лагпен сүйрету;
• "пуш-пул" (push – pull) тәсілімен тіркеп сүйреу-тіркеп сүйрегіштер
тіркеп сүйретілетін кемеге қатысты өз жағдайын өзгерте алатындай
етіп бортқа арқандап байланады, осылайша тарту бағытын өзгертеді;
• инъекция әдісімен сүйрету (1.4.15, 1.4.16 сурет.).

Сурет 1.4.15. Кемелерді арқандап байлау:
а) сығымдалған жел кезінде буксирлер "пуш-пулды" жұмыс істейді; б)
қысымдалған жел кезінде буксирлер тростарда және "пуш-пулды" сүйреу
әдісімен жұмыс істейді; в) буксирдің көмегімен сығымдалған жел кезінде; г)
"пуш-пулды" буксирдің және зәкірдің көмегімен.

1.4.16-сурет. "Пуш-пулды" сүйреткіштердің жұмысы (битингке).
Арқандап байлау операциялары кезінде сүйреткіш кемелерге
басшылықты арқандап байланатын кеменің капитаны немесе лоцман жүзеге
асырады. Лоцман-тек капитанның кеңесшісі; оның көпірде болуы капитаннан
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арқандап байлау операцияларын орындау үшін жауапкершіліктен
босатпайды.
Капитан мен лоцман арқандап байлау операциясының жоспарын
келіседі, сүйреткіш кемелермен негізгі және қосымша байланыс түрлерін
айқындайды.
Арқандап байланатын кеменің көлеміне, айлақтың орналасу
ерекшеліктеріне, ауа-райына және маневр жасаудың күрделілік дәрежесін
айқындайтын басқа да факторларға байланысты тіркеп сүйрейтін кемелердің
қажетті саны тағайындалуы мүмкін. Алдыңғы және артқы жағында арқандап
байлау командасы сүйретуге немесе итеруге арналған жұмыс нұсқалары
кезінде оларды сүйреткіш ретінде пайдалану үшін сенімді тростарды
дайындайды.
Кемелерді теңізде және рейдтерде арқандап байлау.
Арқандап байлау алдында іске қосылған кемелер арасында сенімді
радиоконтакт орнатылады. Арқандап байланатын кеме арқандап байланатын
кеменің бағыты мен жылдамдығын кезең-кезеңімен сұратады.
а) Кемелерді жолда арқандап байлау.
1. Кішігірім кеме үлкен кеменің бортына арқандап байланады, ол
тұмсығымен толқынға қарсы тұрады және жүрісті екі кеменің басқарылуы
сақталатын минимумға дейін азайтады. Арқандап байланатын кеме 1,5 - 2 кб
қашықтықта траверзге шығады, параллель курсқа түседі, өзінің
жылдамдығын теңестіреді және кеме-айлақ жағына қарай бағытты 2-3-ке
өзгерте отырып жақындастыра бастайды (.1.4.17 сурет).

1.4.17-сурет. Кемелерді қозғалыста арқандап байлау.
б) дрейфте жатқан кемеге Арқандап байлау.
Кемелердің өзара дрейфінің жылдамдығы мен бағыты белгіленеді және
жақындасу көрсетілген факторларды ескере отырып жоспарланады.
Арқандап байлау тәртібі айлаққа арқандап байлаудан іс жүзінде еш
айырмашылығы жоқ (. 1.4.18 сурет).

1.4.18-сурет. Дрейфте жатқан кемеге арқандап байлау.
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в) зәкірде тұрған кемеге Арқандап байлау.

1.4.19-сурет. Зәкірде тұрған кемеге арқандап байлау.
1.5 Кеме экипажы басшылығының командалық дағдылары мен
құзыреттілігі.
1.5.1 Кеме экипажының командалық құрамы мынадай жалпы
мәдени құзыреттерге ие болуы тиіс (МҚ):
жаратылыстану және математикалық білімнің тұтас жүйесі негізінде
әлемнің заманауи бейнесін ұсыну, болмыстың, өмірдің, мәдениеттің
құндылықтарын шарлау мүмкіндігі (МҚ -1);
өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын
түсіну, оған тұрақты қызығушылықтың, жұмысқа жоғары уәждеменің
көрінісі (МҚ-2);
қызметтік тәртіпті сақтай отырып және жарғылық талаптарды орындай
отырып, қатаң иерархиялық басқару жүйесі жағдайында кәсіби қызметті
тиімді жүзеге асыру қабілеті, құпия ақпаратты сақтау қабілеті (МҚ -3);
тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрмет көрсете отырып, көп
ұлтты экипаж жағдайында басқа ұлт пен мәдениетке төзімділік, кәсіби және
корпоративтік этика нормаларын иелену, ұжымда ынтымақтастық қарымқатынас жасау қабілеті, өзін-өзі реттеу тәсілдері мен әртүрлі жағдайларда
жанжалды жағдайларды сындарлы шешу әдістерін меңгеру (МҚ -4);
ұжымды басқарудың психологиялық негіздерін, команданың
мақсаттарын қалыптастыруға әсер ету тәсілдерін және оның әлеуметтікпсихологиялық ахуалына әсер ету тәсілдерін білу (МҚ -5);
іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел (ағылшын)
тілдерін еркін пайдалана отырып, өндірістік және әлеуметтік-қоғамдық
қызмет салаларында белсенді қарым-қатынас жасау қабілеті мен
дайындығына (МҚ -6);
жаңа жағдайларға бейімделуге, жинақталған өзінің және өзгенің
тәжірибесін қайта бағалауға, өз мүмкіндіктерін талдауға және бағалауға,
ақылға қонымды уақытта мақсатқа қол жеткізу үшін басымдықтар белгілей
отырып, өндірістік қызметтің жаңа жағдайларында өз бетінше оқуға
қабілеттілігі мен дайындығымен (МҚ -7);
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салауатты өмір салты нормаларын білу және түсіну, еңбекті
оңтайландыру және жұмысқа қабілеттілікті арттыру үшін дене шынықтыру
құралдарын пайдалану (МҚ -8);
жаңа білім мен дағдыларды алу үшін, оның ішінде қызмет саласына
тікелей байланысты емес жаңа салаларда, әлеуметтік және кәсіби
құзыреттерді дамыту үшін таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен
құралдарын өз бетінше қолдану қабілеті (МҚ -9);
әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді ғылыми талдау
қабілеті, кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде Гуманитарлық,
әлеуметтік және экономикалық ғылымдар әдістерін практикада қолдана білу
қабілеті (МҚ -10);
әлемдік экономиканың даму үрдістерін, қазіргі заманғы экономикалық
интеграция проблемаларын, осы процестегі Қазақстан Республикасының
орны мен рөлін, оның елді әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне қосу
проблемасына (МҚ -11) көзқарасын білу және түсіну арқылы);
өркениетті дамыту және сақтау үшін қоршаған ортаны қорғау және
табиғатты ұтымды пайдалану рөлін түсіну (МҚ -12).
1.5.2 Кеме экипажының командалық құрамы келесі кәсіби
құзыреттіліктерге ие болуы тиіс (КҚ):
общепрофессиональными:
ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып алу және
практикалық қызметте жаңа білім мен дағдыларды, оның ішінде қызмет
саласына тікелей байланысты емес жаңа білім салаларында пайдалану
қабілеті (КҚ -1);
кеме қатынасы саласында өз бетінше білім алу, су көлігінің ғылымитехникалық, құқықтық және экономикалық проблемаларын түсіну қабілеті
(КҚ -2);
қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңыздылығын
түсіну; ақпаратты өңдеу процесінде туындайтын қауіптер мен қауіптерді
түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде
мемлекеттік құпияны қорғауды білу және сақтау (КҚ -3);
ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін
және құралдарын білу; ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен
жұмыс істеу дағдыларының болуы; дәстүрлі ақпарат тасымалдағыштармен
және қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істей білу; жаһандық
ақпараттық желілерде (КҚ -4) ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті);
өндірістік персонал мен халықты авариялардың, апаттардың, дүлей
зілзалалардың және басқа да төтенше оқиғалардың ықтимал салдарларынан
қорғаудың негізгі әдістерін меңгеруі (КҚ -5);
пайдалану-технологиялық және сервистік қызметте:
кемеде навигациялық жүру және тұрақ вахтасын жүргізу қабілеті (КҚ 6);
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кеменің, экипаждың қауіпсіздігі, қоршаған ортаның ластануын
болдырмау жөніндегі ұлттық және халықаралық талаптар (КҚ -7);
тиісті көзбен шолып және естуді бақылай білу, сондай-ақ шамадан тыс
жақындасу мен соқтығысу жағдайларының алдын алу үшін барлық қолда бар
техникалық құралдарды пайдалана білу (КҚ -8);
адамды борт сыртында құтқару, зәкірге қою және арқандап байлау
кезіндегі маневрлерді қоса алғанда, Кемені басқару және маневрлеу
негіздерін иелену (КҚ -9);
кеме жүргізудің техникалық құралдарын, кемелік байланыс жүйелерін,
Кемелік энергетикалық қондырғылар мен қосалқы тетіктерді пайдалануды
және техникалық пайдалануды қамтамасыз ету қабілеті (КҚ -10);
бақылаулардың дәлдігін бағалай отырып, кеме орнын анықтаудың
теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеру; навигациялық
карталар мен оларды бейнелеу құралдарын саналы қолдану (КҚ -11);
халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес авариялық және төтенше
жағдайларда әрекет ету, қатерлерді қажетті бағалауды жүргізу қабілеті (КҚ 12);
кеменің орнықтылығы, оның отырғызылуы және кернеулері туралы
ақпараттың көмегімен қажетті есептерді жүргізуге дайындықпен (ПК-13);
қажетті пайдалану құжаттамасын ағылшын тілінде жүргізуге
дайындықпен (КҚ -14);
орнатылған, пайдаланылатын және жөнделетін навигациялық және
палубалық көлік жабдығының жұмысқа қабілеттілігін анықтау және
сынақтар жүргізуге қатысу, оның қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге
асыру қабілеті (КҚ -15);
ұйымдастыру-басқару қызметінде:
техникалық-экономикалық талдау жүргізу, кеме жабдықтарын
пайдалану бойынша қабылданатын шешімдерді негіздеу, олардың негізінде
кәсіби қызметтің практикалық міндеттерін шеше білу қабілеті (КҚ -16);
ұлттық, діни және әлеуметтік-мәдени құрамы әртекті орындаушылар
ұжымының жұмысын ұйымдастыру қабілеті мен дайындығымен, оларды
табыстау негізінде өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлуді жүзеге асыру
(ПК-17);
күрделі және қиын жағдайларда ұжымның жұмысын ұйымдастыру
қабілеті мен дайындығы, қолайлы тәуекел шеңберінде басқарушылық
шешімдерді таңдауды, негіздеуді, қабылдауды және іске асыруды жүзеге
асыру, қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің
шарттары мен салдарларын бағалау қабілеті (КҚ -18);
әкімшілік міндеттерді орындауға дайындықпен, есепке алу мен құжат
айналымының ұйымдастырылуы мен жүйесін білумен (КҚ -19);
өзінің функционалдық міндеттерін орындау және интернационалдық
экипажды басқаруды ұйымдастыру үшін қажетті көлемде халықаралық
стандартты тілді меңгеру (КҚ -20);
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авариялық жағдайларда әрекет ету және теңізде адам өмірін сақтау
дағдыларын меңгеру (КҚ -21);
жобалау қызметінде:
жобаның
(бағдарламаның)
мақсаттарын,
міндеттерді
шешу,
мақсаттарға қол жеткізу дәрежесінің өлшемдері мен көрсеткіштерін
қалыптастыру, олардың өзара байланысының құрылымын құру, ұлттық және
халықаралық талаптар жүйесін, қызметтің адамгершілік аспектілерін ескере
отырып, міндеттерді шешу басымдықтарын анықтау қабілеті (КҚ-22);
мәселені шешудің жалпыланған нұсқаларын әзірлеу, осы нұсқаларды
талдау, салдарын болжау, ымыралы шешімдерді табу мүмкіндігі (ПК-23);
кәсіби қызметтің жаңа объектілері үшін техникалық шарттар мен
талаптардың, стандарттар мен техникалық сипаттамалардың, нормативтік
құжаттаманың жобаларын әзірлеуге қатысу қабілеті және дайындығы (КҚ24);
өндірістік-технологиялық қызметте:
көлік жабдықтарын пайдалану немесе дайындау кезінде техникалық
қызмет көрсету, сервис, жөндеу және басқа да қызметтер бойынша өндірістік
бағдарламаны анықтау қабілеті (КҚ -25);
көлік жабдықтарын пайдалану, сақтау, қызмет көрсету, жөндеу және
сервистің экологиялық қауіпсіздігін, ұлттық және халықаралық талаптар
жүйесіне сәйкес персоналдың қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
қабілеті және дайындығы (КҚ -26);
операциялардың қауіпсіздігін және қоршаған ортаның ластануының
болмауын қамтамасыз ететін белгіленген рәсімдерге сәйкес көлік жабдығын
пайдалану кезінде ұйымдастыру мен техникалық бақылауды жүзеге асыру
қабілеті мен дайындығы (КҚ -27);
ғылыми-зерттеу қызметінде:
ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеуді
жүзеге асыру және ғылыми зерттеулер жүргізуге және техникалық
әзірлемелерді орындауға қатысу қабілеті (КҚ -28);
қажетті әдістер мен зерттеу құралдарын пайдалана отырып, кәсіби
қызмет объектілерінің сапа көрсеткіштерінің жай-күйі мен серпінін талдау
қабілеті (КҚ -29);
жаңа зерттеу салаларын, кәсіби қызмет объектілерін пайдалану
саласындағы жаңа проблемаларды анықтау қабілеті (КҚ -30);
кәсіптік қызмет объектілеріне зерттеулер жүргізу жоспарларын,
бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу қабілеті (КҚ -31);
материалдардың, бұйымдар мен қызметтердің стандартты және
сертификаттық сынақтарын өткізу қабілеті мен дайындығы (КҚ -32);
ғылыми-педагогикалық қызметте:
кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін оқу орындарында
кәсіптік цикл пәндері бойынша білім беру қабілеті (КҚ -33);
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қызметкерлердің ғылыми-техникалық білімін арттыру (кемеде
техникалық оқыту), оқу кеме дабылдарын жүргізу, озық тәжірибені
пайдалануды енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыра білу (КҚ -34).
1.5.3 2010 жылғы Манильдік түзетулері бар ПДНВ-78/95
теңізшілерін даярлау және дипломдау жөніндегі Халықаралық
Конвенцияға сәйкес кеме экипажының командалық құрамы мынадай
құзыреттерге ие болуы тиіс
ПДНВ-78 кестесіне
сілтеме жасай
Құзыреттілік саласы
отырып, құзырет
саласының шифры
Кіші бөлім: I-1.1 функциясы: пайдалану деңгейінде кеме жүргізу
Өтуді жоспарлау және жүзеге асыру және орналасқан жерін
А-II/I кестесі
анықтау.
А-II/I кестесі
Қауіпсіз жүру навигациялық вахтасын атқару
А-II/I кестесі
Жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін радиолокатор мен САР
пайдалану
А-II/I кестесі
Жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ЭКНАЖ пайдалану
А-II/I кестесі
Авариялар кезіндегі іс-әрекеттер
А-II/I кестесі
Теңіздегі апат сигналын алу кезіндегі іс-әрекеттер
А-II/I кестесі
IMO стандартты теңіз сөздігін қолдану және ағылшын тілін
жазбаша және ауызша қолдану
А-II/I кестесі
Көрнекі сигналдар арқылы ақпарат беру және алу
А-II/I кестесі
Кемемен маневрлеу
Кіші бөлім: I-1.2 функциясы: жүкті пайдалану деңгейінде өңдеу және орналастыру
А-II/I кестесі
Жүктерді тиеуді, орналастыруды, бекітуді және түсіруді, сондайақ рейс кезінде олармен жұмыс істеуді бақылау
А-II/I кестесі
Жүк үй-жайларындағы, Люк қақпақтарындағы және балласт
танкілеріндегі ақаулар мен зақымданулар туралы тексеру және
хабарлау
Кіші бөлім: I-1.3 функциясы: кеме операцияларын басқару және пайдалану деңгейінде
кемедегі адамдарға қамқорлық жасау
А-II/I кестесі
Ластануды болдырмау жөніндегі талаптардың орындалуын
қамтамасыз ету
А-II/I кестесі
Кемені теңізде жүзу жағдайында ұстау
А-II/I кестесі
Өрттерді болдырмау және кемелердегі өрттермен күрес
А-II/I кестесі
Құтқару құралдарын пайдалану
А-II/I кестесі
Кемелерде алғашқы медициналық көмек құралдарын қолдану
А-II/I кестесі
Заңнама талаптарының сақталуын қадағалау
А-II/I кестесі
Басшының дағдыларын қолдану және командада жұмыс істей
білу
А-II/I кестесі
Персонал мен кеменің қауіпсіздігіне қосқан үлесі
Кіші бөлім: I-1.4 функциясы: кемені қорғау үшін командалық тұлғаның жауапкершілігі
Жоғары ақпараттылық жолымен теңізде қорғауды күшейтуге
А-VI/6-1 кестесі
жәрдемдесу
А-VI/6-1 кестесі
Қорғауға қатысты қатерлерді айырып тану
Күзет мәселелерінде ақпараттық және қырағылықты сақтау
А-VI/6-1 кестесі
қажеттілігі мен әдістерін түсіну
Кесте А-VI/6-2
Кемені күзету жоспарында белгіленген жағдайларды қолдау
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Кесте А-VI/6-2
Кесте А-VI/6-2

Қорғауға қатысты тәуекелдер мен қатерлерді айырып тану
Кемеде күзетке тұрақты тексеру жүргізу
Жабдықтар мен күзет жүйелерін, егер олар бар болса, тиісінше
Кесте А-VI/6-2
пайдалану
Кіші бөлім: I-1.5 функциясы: пайдалану деңгейіндегі радиобайланыс
ГМССБ кіші жүйелері мен жабдығын пайдалана отырып
А-IV/2 кестесі
ақпаратты
беру
және
қабылдау,
сондай-ақ
ГМССБ
функционалдық талаптарын орындау
А-IV/2 кестесі
Авариялар кезінде радиобайланысты қамтамасыз ету
Кіші бөлім: I--1.6 функциясы: басқару деңгейінде кеме жүргізу
А-II/2 кестесі
Рейсті жоспарлау және кеме жүргізу
Орналасқан жерді анықтау және орналасу дәлдігі әртүрлі
А-II/2 кестесі
жолдармен
А-II/2 кестесі
Компас түзетулерін анықтау және есепке алу
А-II/2 кестесі
Іздестіру-құтқару операцияларын үйлестіру
А-II/2 кестесі
Вахтаны атқаруды ұйымдастыру және оның рәсімдері
Шешім қабылдау процесін жеңілдететін навигациялық жабдықтар
А-II/2 кестесі
мен жүйелерден алынған ақпаратты пайдалану арқылы Қауіпсіз
жүзуді қамтамасыз ету
Шешім қабылдау процесін жеңілдететін ЭКНАЖ және онымен
А-II/2 кестесі
байланысты навигациялық жүйелерді пайдалану арқылы Қауіпсіз
жүзуді қамтамасыз ету
А-II/2 кестесі
Ауа райы және океанографиялық жағдайлар болжамы
А-II/2 кестесі
Жүзу кезінде туындайтын авариялар кезіндегі іс-әрекеттер
А-II/2 кестесі
Кез келген жағдайда кемені маневрлеу және басқару
Қозғалтқыш қондырғысын және машина бөлімшесінің жүйелері
А-II/2 кестесі
мен қызметтерін қашықтықтан басқару жүйелерін пайдалану
Кіші бөлім: I-1.7 функциясы: жүкті басқару деңгейінде өңдеу және орналастыру
Жүктерді қауіпсіз тиеуді, орналастыруды, бекітуді және түсіруді,
А-II/2 кестесі
сондай-ақ рейс кезінде олармен жұмыс істеуді жоспарлау және
қамтамасыз ету
Жүк үй-жайларында, Люк қақпақтарында және балласт
А-II/2 кестесі
танктерінде анықталған ақаулар мен зақымдануларды бағалау
және тиісті шаралар қабылдау
А-II/2 кестесі
Қауіпті жүктерді тасымалдау
Кіші бөлім: I-1.8 функциясы: кеме операцияларын басқару және басқару деңгейінде
кемедегі адамдарға қамқорлық жасау
А-II/2 кестесі
Корпустағы отырғызуды, орнықтылықты және кернеуді бақылау
Теңізде адам өмірін қорғауды, теңіз ортасын қорғауды және
А-II/2 кестесі
қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі заңнама мен шаралар
талаптарының орындалуын қадағалау және бақылау
Кеме экипажы мүшелерінің және жолаушылардың қауіпсіздігін
және құтқару құралдары мен құрылғыларының, өртке қарсы
А-II/2 кестесі
жүйенің және басқа да қауіпсіздік жүйелерінің пайдалану жайкүйін қамтамасыз ету
Авариялық жағдайлардағы іс-қимыл жоспарларын және кеменің
А-II/2 кестесі
өміршеңдігі үшін күрес жөніндегі схемаларды, сондай-ақ
авариялық жағдайлардағы іс-қимылдарды әзірлеу
А-II/2 кестесі
Басшы мен Ұйымдастырушының дағдыларын қолдану
А-II/2 кестесі
Кемеде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру және басқару
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1.6 "POLARIS
(Норвегия) электрондық-картографиялық
навигациялық ақпараттық жүйесімен жұмыс" тақырыбындағы
практикалық жұмыс (1.6.1-сурет)

1.6.1-сурет. Навигациялық көпір теңіз академиясы YU
1-тапсырма. Навигациялық көпірдің негізгі мәзірімен жұмыс
NAVI SAILOR экраны үш аймақтан тұрады (1.6.2 сурет). Экранның
сол жағы-бұл электрондық карта. Экранның оң жағын ақпараттық аймақ
пен мәзір аймағы алады.

1.6.2-сурет. ЭКНИС негізгі экраны
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Электрондық карта аймағы бұл аймақта келесі ақпаратты көрсетуге
болады:
- электрондық карталар;
— карталар жинағында бар жиектемелер мен нөмірлер
(визуализацияланған карталар жиектемелері қалың сызықпен, ал нөмірлері
қалың қаріппен салынады););
- цифрландыруы бар координаттық тор;
- қосымша ақпарат (мысалы, уақытша оқу);
нөмірленген нүктелермен салынған маршрут;
- меншікті кеменің символдары-қозғалыс векторлары бар Бастапқы
және (егер бар болса) екінші орын:

жерге қатысты (екі жебемен) - COG;

суға қатысты (бір көрсеткі бар) - HDG;
- кеме қозғалысының бастапқы және екінші траекториясының
бейнесі;
- САРП курсоры және электрондық желісі;
- САРП басып алған мақсаттар қозғалысының позициясы мен векторы:
- UAIS transponder жүйесі қабылдаған мақсаттар қозғалысының
позициясы мен векторы;
- маневрді ойнату нәтижелері;
- ағым векторы.
Электрондық карта аймағының төменгі оң жақ бұрышында қалың
сызық пен жұқа сызықтан тұратын бұрыш түріндегі индикатор орналасқан.
Қалың сызық-бұл Kongsberg шығарған картаға нысандарды
қолданудың ең үлкен қателігінің графикалық көрінісі. Картаны түпнұсқа
масштабында көрсету кезінде қатенің сызықтық өлшемі 2 мм қабылданады.
Масштаб ұлғайған кезде индикатордың сызықтық өлшемдері де ұлғаяды,
бұл картографиялық ақпаратқа деген сенім дәрежесін көрсетеді.
Жіңішке сызық-бұл мүмкін болатын қатенің графикалық көрінісі кеме
орнының индикаторын қабылдау (.1.6.3 сурет), ол 70 м-ге тең қабылданған.

1.6.3-сурет NS Ақпараттық аймағы
NS ақпараттық аймағында үздіксіз көрсетілетін деректер:
• ММС әдістерінің индикаторы (негізгі - сол жақта, екінші - оң жақта).
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Белгілеудің келесі нұсқалары мүмкін:
GPS
GPS*;
LRNC
LORAN-С;
GLNS
GLONASS*
GPGL
GPS және GLONASS *;
Er
ОМС САРП басып алған тірек РЛ-мақсат бойынша;
DR
саны;
Кеменің орнын екінші рет анықтау бос.
Ескерту: таңбамен белгіленген ММС әдістері үшін * дифференциалды
режим мүмкін (DGPS);
* SARP (ARPA) қосылу дабылы келесі мәндерге ие болуы мүмкін:
- ARPA-SARP NS-ке қосылған;
- бос-САРП NS-тен ажыратылған.
* желіде жұмыс істеу кезінде жұмыс станциясының мәртебесі (дабыл
хабарламалары болмаған кезде көрсетіледі) (1.6.4 сурет);

1.6.4-сурет Kongsberg MARINE сауда маркасы
* MC-ден электронды картаны ажырату индикаторы болмаған кезде
көрсетіледі: "POSITION DROPPED", бұл кеменің символы картада
көрсетілмегенін білдіреді;
* ағымдағы уақыт және күні:
- UTC-Гринвич бойынша;
Ship - кеме уақыты мен күні.
* көрсетілетін электрондық карта нөмірі;
* А және В аймағына және пайдаланушы карталарына жүктелген
нөмір немесе атау;
* келіп түскен координаттар және енгізілген түзетулер индикаторы
(оларды есепке қабылдаған жағдайда). Индикатор координаталардың сол
жағында орналасқан қызғылт сары түсті үшбұрыш болып табылады және
бастапқы ММС үшін пайдаланылатын позициялау жүйесінен алынған
бақыланған координаттар тұрақты түзетулермен түзетілетіндігін көрсетеді;
* позициялау жүйесінен келетін кеменің бағыты мен жылдамдығы –
COG-и-SOG - (Course over ground, Speed overr ground).
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* гирокомпас көрсеткіштері-HDG
* lag көрсеткіштері-LOG
NS ақпараттық аймағының дисплейінің келесі түрлері бар:
System information-жүзу шарттары бойынша жалпы деректерді
көрсетеді:
* дрейфтің бағыты;
* дрейф жылдамдығы;
* эхолоттан алынатын тереңдік;
* қауіпсіз есептелген изобата немесе олардың мәндерінің аралығы
(мысалы, 10-20м). Қауіпсіз есептелген изобаттың тек бір мәнін көрсету
аралықтан басқа изобаттың үш таңбалы мәнін білдіреді (мысалы, 600 м);
* ағымдағы уақытқа жақын тірек пунктіндегі судың есептік биіктігі;
* ағымдағы уақытқа кеме позициясындағы ағыстың есептік бағыты
мен жылдамдығы;
* басып алынған Жылжымайтын объектіге пеленг және қашықтық.
2. тапсырма. Route data- төселген маршрут туралы деректерді
көрсетеді:
- маршрут атауы;
- келесі (немесе таңдалған) маршруттық нүктенің нөмірі мен атауы;
- кеменің жүргізілген бағыты (немесе ДБК бойынша жүзу кезіндегі
"GC" бастапқы курсының мәні);
- бағыт бойынша бүйірлік жылжу (егер XTE 99.999 мильден асса, онда
тек бағыт көрсеткілермен көрсетіледі; егер XTE 0.1 мильден аз болса, онда
XTE мәні метрмен көрсетіледі);
-келесі маршруттық нүктеге пеленг (немесе ДБК бойынша жүзу
кезінде локсодромия мен "RL-GC" ортодромиясы арасындағы
арақашықтықтағы айырмашылық));
- бұрылыс нүктесіне дейінгі қашықтық;
- бұрылысқа дейін қалған уақыт;
- келесі маршруттық нүктеге келудің есептік күні мен уақыты
- келесі нүктеге курс.
NS ақпараттық аймағының орташа секциясы жүктелген рейс
кестесінің деректеріне қарамастан, кеме жүргізуші берген параметрлер
бойынша қалдық жылдамдықты есептеу нәтижелерін көрсетуге арналған.
NS мәзір аймағы белгілі бір уақытта қол жетімді функцияларды
көрсету үшін қолданылады.
NS қосылған кезде, осы аймақта көп деңгейлі негізгі мәзір бар. Нақты
әрекеттерді жасамайтын, бірақ ішкі мәзірді қамтитын мәзір функциялары
опциялар деп аталады.
Меңзерді (қара жақтауды) мәзір арқылы жылжыту пернелер арқылы
жүзеге асырылады. "пернетақта" курсорын, <PgUp>, <PgDn><Home>,
<End" пернелерін басқару, сондай-ақ "Трекболдың"тік қозғалысын басқару.
Мәзірдің қажетті элементі мәзірді таңдайды <Enter > пернесімен
таңдалады, мәзірдің жоғарғы деңгейіне өту арқылы таңдаудан бас тарту
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<Esc>түймесін басу арқылы жасалады.
NS-пен жұмыс істеу кезінде мәзір аймағында келесі ақпараттық және
диалогтық терезелер көрсетілуі мүмкін.
3-тапсырмат Басқару органдары: Трекбол немесе «тышқан»
Трекбол допты жылжыту әдісімен ғана ерекшеленеді. Бұл
құрылғыларда 2 немесе 3 басқару түймелері болуы мүмкін. Егер 3
батырмалы құрылғы болса-ортаңғы батырма пайдаланылмайды.
Сол жақ батырма-пернетақтадағы <Enter > пернесіне сәйкес келеді,
Оң жақ батырма-пернетақтадағы <Esc > пернесіне сәйкес келеді.
Перемещая шарик, басқаруға болады позицияға курсорды экрандағы
дисплей, сондай-ақ таңдау опциялар мәзірінен өзгертуге маңызы бар әр
түрлі параметрлері.
Сандық мәндерді (координаттар, курс немесе жылдамдық) өзгерту
үшін трекболды қолданған кезде келесі ерекшеліктер бар:
- доптың тік қозғалысы параметрді өрескел реттеуге мүмкіндік береді,
яғни мәнді үлкен шамаларға (ондаған градус және т. б.)
көбейтеді/азайтады.);
- шардың көлденең қозғалысы параметрді дәл баптауға мүмкіндік
береді, яғни мәнді кішкене шамаларға (градус, түйіндер, мәндердің оннан
бір бөлігі) көбейтеді/азайтады.
NS негізгі басқару органы-тінтуір / трекбол. Алайда, басқарудың
барлық мүмкіндіктері пернетақтада қайталанады. "Enter > пернесі
параметрлерді енгізуге, мәзір мен ішкі мәзір функцияларын іске қосуға
қызмет етеді және трекболдың сол жақ батырмасына сәйкес келеді. <Esc
пернесі пайдаланудан бас тартқан кезде, деректерді қате енгізген кезде
қандай да бір функциядан шығу үшін қызмет етеді және трекболдың оң
батырмасына сәйкес келеді.
Жүгіргіні басқару пернелері трекбол допының айналуына сәйкес
келеді және бірдей функцияларды орындайды.
Меңзерді экранда жылжытуды жылдамдату немесе баяулату үшін осы
пернелермен бірге "Alt және Ctrl>пернелері қолданылады. Бұл жағдайда I.
курсорды жылжыту қадамын өзгертеді:
* <Alt> + <t -- > - жылдам қозғалыс;
• Ctrl> + <T -- > - баяу қозғалыс.
Пернетақтаның оң жақ сандық бөлігін жүгіргіні жылжыту үшін де
қолдануға болады, бұрыштық пернелер <1>. <2>, <1>, <3> курсорды
диагональ бойынша жылжытуға мүмкіндік береді, орталық кілт <5>
курсорды экранның ортасына орналастырады, <Ctrl>+ < 5> курсорды кеме
символына орналастырады.
Мәзірдің жиі қолданылатын функцияларының бір бөлігі функциямен
байланысты. нальными пернелермен және шақырылуы мүмкін басу арқылы
тиісті пернені жылжыту бойынша мәзір. Функционалдық пернелер
пернетақтада <Fl> - ден <F12> - ге дейінгі жоғарғы қатарды алады. Жолды
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кеңейту үшін "Shift>, <Alt және <Ctrl > пернелері қолданылады.
NS курсордың модификациясын қолдануға мүмкіндік береді-трекбол
бүкіл экранда жылжытатын, дисплейдің әртүрлі аймақтарында әртүрлі
пішін мен функционалдылыққа ие болатын еркін курсор.
Төменде көрсетілген бос курсордың функционалдығы оның NS
экранында орналасуына байланысты (олардың кейбіреулері пернетақтада
қайталанбайды).
1. Мәзір аймағында бос курсор NS негізгі мәзірінің пернелерін
әдеттегі курсордың жұмысына ұқсас етіп бөлектейтін жақтау түрін алады.
2. NS ақпараттық аймағында бос курсор көрсеткі түрінде болады,
оның көмегімен сіз 2.3.4-тармақта сипатталған кейбір функцияларды
орындай аласыз.
3. Карта аймағында бос курсор Трекболдың оң жақ батырмасын басу
арқылы ауысатын түрлі құралдар түрінде болуы мүмкін.1.6.1 кесте):
Графикалық курсор кесте 1.6.1

1.7 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Екі зәкірді қайтарумен арқандап байлауды орындау кезінде не қажет?
Егер артқы жағын байлау бүйір желде жүргізілсе, маневр жасау үшін
не қажет?
Жел әсер еткен кезде кеменің айлаққа жақындауын қандай ісқимылдарды ескеру қажет?
Қысатын жел кезінде арқандап байлаудың рұқсат етілгендігін
түсіндіріңіз?
Жел соғып тұрған кезде арқандаудың қиын бөлігі қандай?
Айлақ бойымен бағытталған жел кезінде кемені арқандап байлаудың
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қандай ерекшеліктерін ескеру қажет?
Ағым әсер еткен кезде кеменің айлаққа жақындауын айтыңызшы?
Буксирлерді қолданудың қандай әдістері бар?
Лоцман деген кім және ол арқандап байлау кезінде капитанмен қандай
мәселелерді келіседі?
Теңізде және рейдтерде кемелерді арқандап байлаудың қандай
ерекшеліктері бар?
Жолда кемелерді арқандап байлау қалай жүргізіледі?
Дрейфте жатқан кемеге арқандап байлауды сызыңыз және
түсіндіріңіз?
1.4.19 суретін түсіндіріңіз?
Кеме экипажының командалық құрамы қандай жалпы мәдени
құзыреттерге ие болуы керек?
Кеме экипажының командалық құрамының ДК қандай?
Кеме
экипажының
командалық
құрамының
халықаралық
стандарттары бойынша құзыреттерді атаңыз?
2-ТАРАУ Кемені жүріс режимінде басқару
2.1 ҚР Ішкі су жолдарымен жүзу ережелері
Кемелердің қозғалыс және маневр жасау тәртібі.
Кемелер навигациялық жабдықтың латералдық жүйесі бар су
жолдарында қозғалыс кезінде навигациялық жағдайдың белгілері бойынша
бағдарлана отырып, кеме жүрісі шегінде жүреді. Навигациялық жағдай кеме
жүргізуші кемелер немесе құрамдар мен су жолдары габариттерінің
арақатынасын сақтай отырып, кеменің немесе құрамның белгіден белгіге
қозғалысын қамтамасыз ете алатындай етіп қойылады.
Кеме жолының шегінен тыс, сондай-ақ кеме жүрісі жабдықталмаған су
жолдарында (олар кеме қатынасы үшін жарамды болған жағдайда) жол
жұмыстары үшін пайдаланылатын немесе бақылау және қадағалау
функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар пайдаланатын
кемелер жүзуді жүзеге асырады.
Екі жақты қозғалысы бар учаскелерде кеме қозғалыс жолағы бойымен
оң жаққа, ал қиын болған жерлерде (жол, гидрометеорологиялық немесе өзге
жағдайлар бойынша) кеме жолының осін ұстана отырып және бұл ретте
қарсы келе жатқан кемелермен сол жақ борттарымен қауіпсіз айырылуға
әзірлікті қамтамасыз ете отырып (сал сүйрейтін кемеге қолданылмайды)
жүреді.
Кемелер бір бағытта қозғалу кезінде, олар бір-бірін басып озғысы
келмеген кезде, осы жылдамдық кезінде өзінің тежеу жолын ескере отырып,
осы Шарттар мен жағдайлар үшін өзара қауіпсіз қашықтықты сақтайды.
Кеме өтетін кемелердің артқы жағындағы айналымды орындайды.
Мұндай маневр жақындап келе жатқан кемелер алдында өзара іс-қимылдар
келісілгеннен кейін орындалады.
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Жағадан, айлақтан және басқа да айлақ құрылыстарынан келе жатқан
кеме кеме жолымен келе жатқан кемелерді кедергісіз өткізеді, ал қосымша
кеме жолымен келе жатқан кеме негізгі кеме жолымен келе жатқан кемелерді
өткізеді. Тең мәнді қиылысатын кеме жолдарында кемелер жақындаған кезде
өзінің оң жағында басқа кемесі жоқ кеменің артықшылығы болады.
Кемелер айлақтарда және рейдтерде маневр жасау кезінде өзара келісім
бойынша бір-бірін оң жақ бортпен өткізуді жүзеге асырады, бұл ретте жүрдек
кемелер су ығыстырғыш жағдайда болады.
Кеме қатынасы, әуе кемелерінің ұшуы (қонуы) үшін пайдаланылатын
кеме қатынасы су жолдарының тізбесіне енгізілген көлдер мен су
қоймаларында жүзетін кемелер кеме жүрісінен тыс жерлерде навигациялық
жабдықтың түбегейлі жүйесі бар учаскелер үшін тиісті қағидаларды
басшылыққа алады.
Ұзындығы 20 метрден кем жеке кеме ұзындығы 20 метрден асатын
кемелер мен құрамдардың қозғалысы мен маневр жасауын қиындатпауы тиіс.
Су ығыстырмайтын жағдайдағы жүрдек кемелердің қозғалысы кемінде
1 километр бұрын оттарсыз жүзбелі навигациялық белгілер көрінетін және
анық танылатын тәуліктің жарық уақытында жүзеге асырылады.
Жүрдек кемелер қозғалыс кезінде кильватерге басқа кемелерге
бармайды.
Кемелер мен құрамдар мұз жағдайларында дербес жүзу кезінде осы
Қағидаларды басшылыққа алады, керуен құрамында мұзбен алып өту кезінде
жүзу қосымша арнайы ережелермен регламенттеледі.
Жол берілмейді:
1) кемелердің және басқа да жүзу құралдарының ішкі кеме қатынасы
жолдарында өздігінен жүзумен жүруі;
2) авариялық жағдайларды және кешенді қызмет көрсетуді жүргізу
жағдайларын қоспағанда, борттарымен арқандап байлаған үш және одан да
көп өздігінен жүзетін кемелердің қозғалысы, бұл ретте қозғалысты және
маневр жасауды басқарады және сол борты бос кеме сигнал беруді
қамтамасыз етеді;
3) каналдардың, арқан өткелдерінің авариялық-жөндеу бөгегіш
қақпалары аймағында (кеме жолының ені 200 метрден кем болғанда),
көпірлер аралығында, сондай-ақ егер жоғары және төмен қозғалыс бір
аралық арқылы жүзеге асырылса, көпірлерден 500 метр жоғары және төмен
шектерде кемелердің айырылуы және басып озуы.
Көпірден 500 метр жоғары және төмен шектерде айырылуға және
басып озуға жол бермеу олардың арасындағы қашықтық 1 километр және
одан кем болатын көпірлерге жатпайды және ұзындығы 20 метрден кем
жүрдек кемелерге және су ығыстырғыш кемелерге қолданылмайды;
4) кеме жолының ені 200 метрден кем болған кезде траверзада бір
мезгілде үш кеменің басып озуы және айырылуы;
5) кеменің қозғалыс жолағын немесе барлық кеме жолын өзара ісқимылдарды келіспей жақындап келе жатқан кемелерден 1 километрден аз
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қашықтықта кесіп өтуі, бұл ретте барлық жағдайларда кесіп өту тік сызыққа
жақын бұрышпен жүргізіледі.
Қысқы кезеңде мұз жамылғысынан бос Акватория шегінде кеме
қатынасын жүзеге асыруға осы учаскені қажетті навигациялық жабдықпен
жабдықтау кезінде және Қағидада көрсетілген талаптарды орындау кезінде
жол беріледі.
Жағалаудан жағалауға паромдық тасымалдар кеме жүрісінің
навигациялық белгілермен белгіленуіне қарамастан жүзеге асырылады,
паромдар қозғалысының кезеңі осы жердің климаттық жағдайларына
бағдарланады және физикалық навигацияның әрекет ету кезеңінде (су
қабатын мұздан тазарту сәтінен бастап тұрақты мұз түзілу басталғанға дейін)
жүзеге асырылады.
Су ығыстырғыш кемелердің алшақтығы
Кемелер қарама-қарсы қозғалыс кезінде сол жақ борттарымен осы
жағдайлар үшін қауіпсіз жылдамдықпен айырылады. Бұл ретте әрбір кеме
қаншалықты қажет және қауіпсіз болса, оңға қарай уақтылы жалтару жөнінде
шаралар қабылдайды және қарсы келе жатқан кеме артта қалғанға дейін
осылай жүреді.
Жол жағдайлары немесе қандай да бір басқа себептер бойынша
айырылысу қиын болған жағдайда, жоғары қарай келе жатқан кеме төмен
келе жатқан кеме табылған сәттен бастап өзінің қозғалысын кездесу
неғұрлым ыңғайлы жерде болатындай етіп реттейді. Бұл ретте ол қанша
қажет және қауіпсіз болса, оңға алдын ала жалтару жөнінде шаралар
қабылдайды және қарсы келе жатқан кемені сол жақ борт бойынша өткізуді
жүзеге асырады.
Қарсы келе жатқан кемені сол жақ борт бойынша өткізу мүмкін
болмаған жағдайда, жоғары қарай келе жатқан кеме жүру бойынша сол жаққа
неғұрлым ыңғайлы орынға күні бұрын өту жөнінде шаралар қабылдайды
және қарсы келе жатқан кемені оң жақ борт бойынша өткізуді жүзеге асыра
отырып, қаншалықты қажет және қауіпсіз болса, сол жаққа жалтарады.
Төмен қарай келе жатқан кеме өткізуші кемеге жақындаған кезде
жылдамдықты алдын ала (ең азға дейін) азайту жөнінде шаралар
қабылдайды, қаншалықты қажет және қауіпсіз болса, тиісті жаққа қарай
жалтарады және өткізуші кеме артта қалғанша осылай жүреді.
Жоғары қарай келе жатқан кеме алдын ала бірінші болып, ал жол
жағдайлары бойынша шектелген жағдайда-қарсы келе жатқан кемені көзбен
шолып анықтаған кезде береді:
1) сол жақ борт бойынша алшақтау (өткізу) кезінде-сол жақ борттан
бұлғау;
2) оң жақ борт бойынша өткізу кезінде - оң жақ борттан бұлғау.
Төмен қарай келе жатқан кеме тиісті борттан бұлғау беру арқылы
көрсетілген айырмашылық (өткізу) жағын қабылдайды және дереу растайды.
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Кеме артқы жүрісте кеме жүрісі бойынша келе жатқан кемелерді оның
осіне қараған борт жағынан өткізеді, ол үшін ол бірінші болып тиісті борттан
үш қысқа дыбыс және бұлғау береді.
Жүрдек Кемелерді қоса алғанда, кемелер кеме жолына көлденең
қарама-қарсы қозғалыс кезінде кез келген борттармен айырылысады,
айырылысу жағын оң жағалаудан келе жатқан кеме анықтайды және оны
алдын ала бұлғау арқылы көрсетеді.
Кемелердің сал құрамдарымен алшақтығы
Салды тіркеп сүйрейтін кеме алдын ала бірінші болып, ал жол
жағдайлары бойынша шектеулі шолу кезінде - қарсы келе жатқан кемені
көзбен шолып анықтаған кезде бұлғау арқылы алшақтау немесе өткізу жағын
көрсетеді.
Қарсы келе жатқан кеме тиісті борттан бұлғауды дереу береді және
салшы көрсеткен бортпен айырылуды немесе өткізуді жүзеге асырады.
Кемелерді, құрамдарды және сал құрамдарын басып озу
Басып озу басып озылатын кеменің (құрамның) сол жақ борты
бойынша жүзеге асырылады. Оң жақ борт бойынша басып озуға жол немесе
метеорологиялық жағдайларға байланысты сол жақ борт бойынша басып озу
қиын болған кезде жол беріледі.
Басқа кемені (құрамды) басып озуға ниеттенген кеме басып озылғанға
дейін 500 метрден жақын емес уақытта екі ұзақ және екі қысқа дыбыстан
тұратын сигналмен сұрау салады.
Басып озылатын кеме сұрау салуды алғаннан кейін басып озу
мүмкіндігі болған кезде басып озуға рұқсат беретін борттан бұлғау береді,
содан кейін жүрісін азайтады, қаншалықты қажет және қауіпсіз болса, қарсы
жаққа қарай жалтарады және басып озу аяқталғанға дейін осылай жүреді.
Басып озушы кеме басып озуға рұқсат алып, тиісті борттан бұлғау
береді және басып озылатын кемеден соңғысы түпкілікті өтіп, артта қалғанға
дейін қауіпсіз қашықтықта ұстай отырып, басып озуды жүргізеді.
Басып озу мүмкін болмаған кезде басып озылатын кеме "ескерту"
сигналын береді. Бұл жағдайда басып озылатын кемеден қайта сұрау салусыз
берілетін рұқсат алғанға дейін басып озуға жол берілмейді.
Жүрдек кемелердің айырылуы және басып озуы
Жүрдек кемелер қарама-қарсы қозғалыс кезінде сол жақ борттарымен
өзара айырылады, бұл ретте бұлғауды бірінші болып жоғары қарай келе
жатқан кеме береді.
Бір жүрдек кемені екіншісіне басып озу басып озылушының сол жақ
борты бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте басып озылатын кеме сұрау
салуды алып, басып озуға рұқсат бере отырып, жылдамдықты дереу азайтады
және басып озу аяқталғанға дейін су ығыстырғыш жағдайда жүреді.
Сал жүргізушілерден басқа, басқа кемелермен басып озу және
айырылысу жағын жүрдек кеме анықтайды және көрсетеді. Бұл ретте
алшақтық сол жақ борттармен жүзеге асырылады, ал басып озу басып
озылатын кеменің сол жақ борты бойынша жүргізіледі. Қарсы келе жатқан
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және басып озатын кемелер көрсетілген тарапты бұлғау арқылы растайды
және алшақтық немесе басып озу аяқталғанға дейін өз жолынан ауытқуға
жол бермейді.
Жүрдек кемелер бір-бірінен және басқа кемелермен алшақтау және
басып озу кезінде осы шарттар үшін борттар арасындағы қауіпсіз аралықты
сақтай отырып, су ығыстырғыш кемелер сияқты бірдей сигналдармен және
сол қашықтықтарда алмасуды жүргізеді.
Су асты жұмыстарымен айналысатын түбін тереңдететін және
тазартқыш снарядтар мен кемелердің жанынан өту
Кеме кеме жолында жұмыс істейтін су түбін тереңдететін немесе су
түбін тазартқыш снарядқа жақындаған кезде кемінде 1 километр қашықтықта
бір ұзақ дыбыс береді.
Түбін тереңдеткіш снаряд кемені өткізу үшін жеткілікті кеме жолының
бір бөлігін босатады және өту жағын түнде екі айналма (тенттік) оттардың
жыпылықтауымен (егер жер снаряды сол жақ жиекке - жасыл, оң жаққа қызыл), күндіз - жарық-импульсті бұлғаумен немесе бұлғау жалаумен
көрсетеді.
Су түбін тазартқыш снаряд түнде өту жағын бір айналма оттың
жыпылықтауымен (Ақ - кеме жолының сол жақ жиегінде жұмыс істеген
кезде, қызыл - оң жақта), күндіз - бұлғау жалауымен көрсетеді.
Кеме рұқсат сигналын алған кезде тиісті борттан бұлғау береді және
қажетті сақтық шараларын қабылдай отырып өтеді.
Сигналдармен алмасу және кеме жүрісінде су асты немесе сүңгуірлік
жұмыстармен айналысатын кеменің жанынан өту (кемелерді көтеру, ттн,
кәбілдерді төсеу) түбін тазартқыш снарядпен сияқты тәртіппен жүзеге
асырылады.
Кемелер су түбін тереңдету немесе су түбін тазарту снарядына
жоғарыдан және төменнен бір мезгілде жақындаған кезде төмен қарай келе
жатқан кеме, ал жүрдек кеме қозғалыс бағытына қарамастан, бірінші кезекте
өтеді.
Түбін тереңдету және түбін тазарту снарядтарын өткізу мүмкін
болмаған кезде алдын ала, бірақ жақындап келе жатқан кемеге дейін кемінде
1 километр бұрын "ескерту"сигналын береді.
Кеме "ескерту" сигналын алып, қайтадан сұрау салусыз өтуге рұқсат
алғанға дейін қозғалысты дереу тоқтатады.
Көпірлердің, шлюздердің және арқан өткелдерінен өтуі
Кемелердің көпірлердің астынан өтуіне "көпірлердегі белгілер мен
оттар"сәйкес жабдықталған осы мақсатқа арналған кеме қатынасы
аралықтары арқылы жол беріледі.
Кемелер бір кеме қатынасы аралығымен көпірге жоғарыдан және
төменнен бір мезгілде жақындаған кезде оны бірінші болып қозғалыс
бағытына қарамастан төмен немесе жылдам жүретін кеме өтеді.
Облыстардан басқа барлық елді мекендерде жүзбелі көпірлерді
ажырату және олар арқылы кемелер мен құрамдарды өткізу оларға соңғысы
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жақындаған және олар кемінде 1 километр қашықтықта бір ұзақ дыбыс
берген кезде тәуліктің кез келген уақытында жүзеге асырылады. Облыстық
елді мекендерде тарату және өткізу арнайы кесте бойынша жүзеге
асырылады.
Кеме шлюзге немесе арқанды өткелге жақындаған кезде "назар
аударыңыз" белгісінің траверзінде, ал ол болмаған кезде олардан кемінде 1
километр бұрын бір ұзақ дыбыс береді.
Арқанды өткел паромы жүріп келе жатқан кемелерге кеме жолын
уақтылы босату жөнінде шаралар қабылдайды және олар жақындаған кезде
жағадан қозғалысты бастамайды.
Шлюздер мен жүзбелі көпірлер арқылы кемелерді өткізуді
соңғылардың иелері бағдаршам (Семафор) сигнализациясының көмегімен
жүзеге асырады.
Қауіпсіз жылдамдық, төтенше жағдайдың алдын алу
Кеменің қауіпсіз жылдамдығын таңдау кезінде:
1) жол мен кеме габариттерінің арақатынасы;
2) осы ауданда кемелер қозғалысының болуы және қарқындылығы;
3) кеменің маневрлік мүмкіндіктері, әсіресе кеменің толық тоқтауы
үшін қажетті қашықтық және осы жағдайларда бұрылу;
4) ағыстың, желдің және толқынның бағыты мен күші;
5) көрінудің жай-күйі және жағалаулық, сондай-ақ өз оттарынан
жарықтандыру аясының болуы, навигациялық белгілердің болуы.
Радиолокаторды пайдаланатын кемелер қауіпсіз жылдамдықты таңдау
кезінде қосымша ескеріледі:
1) радиолокациялық жабдықтың сипаттамалары, тиімділігі және
шектеулері;
2) пайдаланылатын қашықтықтың радиолокациялық шкаласына
салынатын кез келген шектеулер;
3) су бетінің жай-күйін, метеорологиялық факторларды, сондай-ақ
басқа да кедергі көздерін радиолокациялық анықтауға әсері;
4) радиолокатор жеткілікті қашықтықта шағын кемелерді, мұзды және
жүзбелі объектілерді, навигациялық жабдықтың белгілерін, төмен
жағалауларды таба алмау мүмкіндігі;
5) радиолокатор анықтаған кемелердің саны, орналасқан жері және
орын ауыстыруы;
6) жақын орналасқан кемелерге немесе объектілерге дейінгі
қашықтықты радиолокациялық өлшеу кезінде алынатын көрінуді неғұрлым
дәл бағалау.
Кеме жағдайды бағалауда сенімсіздік жағдайында (басқа кемелердің ісәрекеттеріндегі түсініксіздік, сигналдардың берілмеуі немесе дұрыс
расталмауы, бағдарлаудың жоғалуы, навигациялық жабдық белгілерінің
болмауы немесе жарамсыздығы) өзара іс-қимылдар келісілгенге немесе
жағдай анықталғанға дейін жүрісті азайтады немесе қозғалысты тоқтатады.
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Кеме жүрісі шектелген учаскелерде, затондарда, арнаның еңісіне,
жағалауға жақындаған кезде, жер снарядтарына, тұрған кемелерге, доктарға,
мұнай станцияларына, өткелдерге, сүңгуір кемелерге және басқа да жүзу
құралдарына жақын өткен кезде олар үшін қауіпті толқулар туғызбау үшін
төмен жылдамдықпен (ең азға дейін) қозғалысты жүзеге асырады.
Өз іс-әрекеттерін көрсету немесе келісу қажет болған жағдайларда
кемелер Бір-бірінің көз алдында болған кезде дыбыс сигналдарын береді.
Сүйретудің және итерудің ерекше жағдайлары
Тіркеп сүйреудің ерекше жағдайларында қозғалысты, маневрлеуді
және сигналдар беруді басқару жүзеге асырылады:
1) өз машиналарын пайдаланатын кемеге (құрамға) маневр жасауда
немесе қиын учаскелерден өтуде көмек көрсету кезінде (бұрылу, келу,
айлақтан кету кезінде, шлюзге кіру кезінде, көпірлердің астынан өту кезінде,
айдап өту арқылы және осындай жағдайларда) - көмек көрсетілетін кеме;
2) Егер сүйретуге берілген тапсырмада өзгеше айқындалмаса, бірнеше
кемелермен сүйреу немесе бірлесіп сүйреу және итеру кезінде - неғұрлым
қуатты басты қозғалтқыштары бар сүйреуші (итеруші).
Көмек көрсету және тіркеп сүйреу жағдайларында сигналдар береді:
1) алдыңғы кеме - егер тіркеп сүйрегіштер кильватерге қосылған болса;
2) тіркеп сүйреуші-бірлесіп тіркеп сүйреу және итеру кезінде;
3) тіркеп сүйреу арқаны берілген кеме, егер тіркеп сүйреуді арқандап
байланған борттары бар кемелер жүзеге асырса, бұл ретте тіркеп сүйреу
арқаны берілген кеменің сол борты бос болса;
4) тіркеп сүйреуші - өздігінен жүретін кемеге көмек көрсету кезінде.
Борт астында тіркеп сүйреу кезінде (рейдтік кемеден басқа) тіркеп
сүйретілетін кеме тіркеп сүйретушінің оң жағында болады.
Зәкір тұрағы
Кемелер, құрамдар мен салдар орналастыру және тұру тәртібін сақтай
отырып, арнайы бөлінген рейдтерде зәкірге тұрады.
Рейдтерге арналған орындар, Кемелерді, құрамдар мен салдарды
орналастыру және оларда тұру тәртібі навигациялық карталарда көрсетіледі.
Кемелер, құрамдар мен салдар жүру жолында, сондай - ақ арнайы
рейдтері жоқ пункттерде зәкірге тұру қажет болған кезде басқа кемелердің
қозғалысына және маневр жасауына кедергі келтірмеу үшін кеме жолы
жиегіне жақын, ал бұл мүмкін және қауіпсіз жерде жиектен тыс Зәкір
тұрағының орнын таңдайды.
Кемелерден, салдардан, дебаркадерлерден, жер снарядтарынан, жүзбелі
көпірлерден және басқа да жүзу құралдарынан зәкірлер өтетін кемелердің
қауіпсіз өтуі үшін кедергі келтірмейтіндей етіп беріледі.
Кемелер мен салдарға жол берілмейді:
1) Кеме үшін авария қаупі туындаған жағдайларды қоспағанда,
зәкірлер, лоттар, шынжыр-сүйреткіштер беруге немесе жергілікті жерде
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(ақпараттық белгілермен) немесе картада белгіленген су асты кәбілдері мен
өткелдерін, су тартқыштарды төсеу аймақтарында тоқтауға;
2) қисаюларда, тізелерде, тар жерлерде және жағада, көпірлерде,
гидроқұрылыстарда, дебаркадерлер ауданында, жолаушылар және жүк
айлақтарына, өткелдерге жақындауда, навигациялық белгілердің жанында,
сондай-ақ тұрақ салдарынан басқа кемелердің жүзбелі және жағалаудағы
навигациялық белгілері бойынша қозғалысы, маневр жасауы немесе
бағдарлануы қиын болатын жол учаскелерінде зәкірде тұруға міндетті.
2.2 МППСС-72.

Жалпы ережелер.
3 ереже. Жалпы анықтамалар. Осы Қағидаларда мәнмәтін бойынша
өзге түсіндіру талап етілмейтін жағдайда:
(а) "кеме" деген сөз суда жүзетін құралдар ретінде пайдаланылатын
немесе пайдаланылуы мүмкін су ығыстырмайтын кемелер мен
гидроұшақтарды қоса алғанда, жүзу құралдарының барлық түрлерін
білдіреді.
(b) "механикалық қозғалтқышы бар кеме" термині механикалық
қондырғымен қозғалысқа келтірілетін кез келген кемені білдіреді.
(с) "желкенді кеме" термині, егер ол пайдаланылмаса, механикалық
қондырғысы бар кемені қоса алғанда, желкенді кез келген кемені білдіреді.
(d) "балық аулаумен айналысатын кеме" термині торлармен, ярусты
Ілмек тетіктерімен, тралдармен немесе оның маневрлігін шектейтін басқа да
аулау құралдарымен балық аулауды жүргізетін, бірақ сүйретілетін Ілмек
тетіктерімен немесе кеменің маневрлігін шектемейтін басқа да аулау
құралдарымен балық аулауды жүргізетін кез келген кемені білдіреді.
(е) "гидроұшаққыш" сөзі суда маневр жасауға қабілетті кез келген ұшу
аппаратын білдіреді.
(f) "басқару мүмкіндігінен айырылған кеме" термині қандай да бір
ерекше мән-жайларға байланысты осы Қағидалармен талап етілгендей
маневр жасауға қабілетсіз, сондықтан басқа кемеге жол бере алмайтын
кемені білдіреді.
(g) "маневр жасау мүмкіндігі шектелген кеме" термині орындалатын
жұмыстың сипаты бойынша этимиәділеттер талап ететіндей маневр жасау
мүмкіндігі шектелген, сондықтан басқа кемеге жол бере алмайтын кемені
білдіреді.
"Маневр жасау мүмкіндігі шектеулі кеме" термині келесі Кемелерді
қамтиды (бірақ таусылмайды) :
(i) навигациялық белгіні қою, Қызмет көрсету немесе алып тастау, су
асты кабелін немесе құбыржолын төсеу, қарау немесе көтерумен
айналысатын кеме;
(ii) түбін тереңдету, океанографиялық, гидрографиялық немесе су асты
жұмыстарымен айналысатын кеме;
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(iii) жабдықтауды толықтырумен немесе адамдарды, азық-түлікті
немесе жүкті берумен айналысатын кеме;
(IV)Ұшуды немесе ұшу аппараттарын қабылдауды қатмамасыз ететін
кеме;
(V) Мина қауіптілігін жою жөніндегі жұмыстармен айналысатын кеме;
(VI) тіркеп сүйрейтін және тіркеп сүйрейтін кемелердің өз бағытынан
ауытқу мүмкіндігін айтарлықтай шектейтін осындай тіркеп сүйреу
операциясымен айналысатын кеме.
(h) "өзінің шөгуімен қысылған кеме" термині механикалық
қозғалтқышы бар кемені білдіреді, ол оның шөгуі мен қолда бар
тереңдіктердің арасындағы арақатынасқа байланысты ол жүретін бағыттан
ауытқу мүмкіндігіне айтарлықтай шектелген.
(i) "жүріп бара жатқан кезде" термині кеменің зәкірде тұрмайтынын,
жағаға арқандап байланбайтынын және қайраңда тұрмайтынын білдіреді.
(j) кеменің "ұзындығы" және "ені" деген сөздер оның ең үлкен
ұзындығы мен енін білдіреді.
(к) кемелер олардың біреуі екіншісінен көзбе-көз байқалғанда ғана бірбірінің көз алдында тұрған болып есептелуге тиіс.
(l) "шектеулі көріну" термині тұманның, тұманның, қатты нөсердің,
құмды боранның салдарынан немесе қандай да бір осыған ұқсас себептер
бойынша көріну шектелген кез келген жағдайларды білдіреді.
5 ЕРЕЖЕ. Бақылау. Әрбір кеме соқтығысудың жағдайы мен
қауіптілігін толық бағалау үшін басым мән-жайлар мен жағдайларға қатысты
барлық қолда бар құралдардың көмегімен бақылау сияқты үнемі тиісті
көзбен шолып және естуді бақылап отыруы тиіс
18 ереже. Соттардың өзара міндеттері. 9, 10 және 13 ережелері
басқаша талап ететін жағдайларды қоспағанда:
(а) механикалық қозғалтқышы бар кеме жүру барысында жол беруге
тиіс:
(i) басқару мүмкіндігінен айырылған кемеге;
(ii) маневр жасау мүмкіндігі шектелген кемеге;
(iii) балық аулаумен айналысатын кемеге;
(IV) желкенді кемеге
(b) желкенді кеме жолда жол беруге тиіс:
(i) басқару мүмкіндігінен айырылған кемеге;
(ii) маневр жасау мүмкіндігі шектелген кемеге;
(iii) балық аулаумен айналысатын кемеге.
(с) балық аулаумен айналысатын кеме жолда мүмкіндігінше жол беруге
тиіс:
(i) басқару мүмкіндігінен айырылған кемеге;
(ii) маневр жасау мүмкіндігі шектеулі кемеге.
(d) (i) басқару мүмкіндігінен айырылған кемені немесе маневр жасау
мүмкіндігі шектелген кемені қоспағанда, кез келген кеме, егер мән-жайлар
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мүмкіндік берсе, өзінің шөгуімен қысылған және 28-Қағидада ұйғарылған
сигналдарды шығаратын кеменің қауіпсіз өтуін қиындатпауға тиіс.
(ii) өзінің шөгуімен қысылған кеме өзінің жай-күйінің ерекшелігіне
Мұқият сәйкес келе отырып, ерекше сақтықпен жүруі тиіс.
(е) судағы гидроұшақтар жалпы жағдайда барлық кемелерден алшақ
тұруы және олардың қозғалысын қиындатпауы тиіс. Алайда, соқтығысу қаупі
болған жағдайда, ол осы бөліктің ережелерін орындауы керек.
ШАМДАР МЕН БЕЛГІЛЕР.
20 ереже. Қолдану.
(а) бұл бөліктің ережелері кез-келген ауа-райында сақталуы керек.
(b) оттарға қатысты ережелер күн батқаннан күн шыққанға дейін
сақталуға тиіс және осы уақыт ішінде осы Қағидалармен ұйғарылған оттар
ретінде дәл қабылдана алмайтын немесе олардың көрінуі мен ерекше
сипаттамаларын нашарлататын немесе тиісті бақылау үшін кедергі бола
алмайтын
оттардан
басқа
басқа
оттар
қойылмауға
тиіс.
(с) осы Қағидамен ұйғарылған оттар, егер олар кемеде болса, сондай-ақ
шектеулі көріну жағдайларында күн шығудан күн батқанға дейін қойылуы
тиіс және қажет деп саналған барлық басқа жағдайларда қойылуы мүмкін.
(d) белгілерге қатысты ережелер күндіз сақталуы керек.
(e) Осы Қағидалармен ұйғарылған оттар мен белгілер талаптарға
сәйкес келуге тиіс
21 ереже. Анықтамалар
(а)" топ от " - бұл кеменің диаметрлі жазықтығында орналасқан,
көкжиек доғасын 225° үздіксіз жарықпен жарықтандыратын және әр борттың
траверзінің артында тікелей мұрын бағытынан 22,5° дейін жарқырайтындай
етіп орнатылған АҚ от.
(b)" борттық оттар " оң жақ борттағы жасыл отты және сол жақ
борттағы қызыл отты білдіреді; осы оттардың әрқайсысы 112,5° көкжиек
доғасын үздіксіз жарықпен жарықтандырады және тиісті борт траверзінің
артында тікелей мұрын бойынша бағыттан 22,5° дейін жарқырайтындай етіп
орнатылады. Ұзындығы 20 м кем кемеде борттық оттар кеменің диаметрлі
жазықтығында қойылатын бір шамда құрамдастырылуы мүмкін.
(с)" артқы от " - бұл кеменің артқы жағына мүмкіндігінше жақын
орналасқан, көкжиек доғасын 135° үздіксіз жарықпен жарықтандыратын
және тікелей артқы жағынан 67,5° дейін бағытта жарқырайтындай етіп
орнатылған от.әр бортқа қарай.
(d) "Сүйреткіш от "осы Ереженің (с) тармағында сипатталған" артқы
от " сияқты сипаттамалары бар сары от болып табылады.
(e) "Дөңгелек от" - бұл 360°көкжиек доғасын үздіксіз жарықпен
жарықтандыратын от.
(f)"жарқылдайтын от" - минутына 120 немесе одан да көп
жарқылдайтын жүйелі аралықтар арқылы жарқылдайтын от.
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22 ереже. Шамдардың көрінуі.
Осы Қағидалармен ұйғарылған оттар оттар мынадай ең аз қашықтықта
көрінуі үшін осы Қағидаларға I-қосымшаның 8-бөлімінде көрсетілген
қарқындылыққа ие болуы тиіс:
(а) ұзындығы 50 м немесе одан астам кемелерде:
- жоғарғы от-6 миль;
- борттық от—3 миль;
- артқы от-3 миль;
- буксирлеу оты - 3 миль;
- ақ, қызыл, жасыл немесе сары дөңгелек от — 3 миль.
(b) ұзындығы 12 м және одан астам, бірақ 50 м кем кемелерде:
- жоғарғы от - 5 миль, бірақ егер кеме ұзындығы 20 м— ден аз болса-3
миль;
- борттық от—2 миль;
- азықтық от-2 миль;
- буксирлеу оты - 2 миль;
- ақ, қызыл, жасыл немесе сары дөңгелек от—2 миль.
(с) ұзындығы 12 м кем кемелерде:
- жоғарғы от - 2 миль;
- борттық от—1 миль;
- азықтық от-2 миль;
- буксирлеу оты - 2 миль;
- ақ, қызыл, жасыл немесе сары дөңгелек от — 2 миль.
(d) аз салмақты жартылай тиелген тіркеп сүйретілетін кемелерде
немесе тіркеп сүйретілетін объектілерде:
- ақ дөңгелек от - 3 миль.
23 ереже. Жүрісте механикалық қозғалтқышы бар кемелер.
(а) механикалық қозғалтқышы бар кеме жүрісте шығарылуға тиіс:
(i) алдыңғы от;
(ii) алдыңғы топтық оттың артында және одан жоғары екінші топтық
от, бірақ ұзындығы 50 м кем кеме міндетті емес, бірақ мұндай отты қоя
алады;
(iii) борттық оттар;
(IV) артқы от
(b) су ығыстырмайтын жай-күйдегі ауа жастығындағы кеме осы
Қағиданың (а) тармағында ұйғарылған оттарға қосымша айналма
жарқылдауық сары от қоюға тиіс.
(с) (i) ұзындығы 12 м кем механикалық қозғалтқышы бар кеме осы
Қағиданың (а) тармағында ұйғарылған оттардың орнына ақ айналма от пен
борттық оттар қоя алады;
(ii) ұзындығы 7 м-ден кем, ең жоғары жылдамдығы 7 тораптан
аспайтын механикалық қозғалтқышы бар кеме осы Қағиданың (а)
тармағында ұйғарылған оттардың орнына ақ айналма от қоя алады және егер
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(iii) ұзындығы 12 м кем механикалық қозғалтқышы бар кемеде топтық
от немесе ақ айналма от, егер оны диаметралдық жазықтықта орнату іс
жүзінде мүмкін болмаса, кеменің диаметралдық жазықтығына қатысты
ығыстырылуы мүмкін; бұл ретте борттық оттар диаметралдық жазықтықта
орнатылған бір шамда немесе бұл іс жүзінде мүмкін болғанша топтық немесе
ақ айналма от орнатылған бойлық жазықтыққа жақын біріктірілуі тиіс.
24 ереже. Тіркеп сүйреумен және итерумен айналысатын кемелер.
(а) тіркеп сүйреумен айналысатын механикалық қозғалтқышы бар кеме
шығарылуға тиіс:
(i) 23 (а) (i) немесе (а) (ii), ережесінде ұйғарылған оттың орнына тік
сызық бойынша орналасқан екі топ от*. Егер тіркеп сүйрейтін кеменің артқы
жағынан тіркеп сүйретілетін кеменің артқы жағына дейін өлшенген тіркеп
сүйреу ұзындығы 200 м—ден асса-осындай үш от;
(ii) борттық оттар;
(iii) артқы от;
(iv) артқы оттың үстіндегі тік сызық бойынша орналасқан сүйреткіш
от;
(v) Егер тіркеп сүйрегіштің ұзындығы 200 м-ден асса, неғұрлым
көрінетін жердегі ромб тәрізді белгі.
(b) егер итергіш кеме мен алға итерілетін кеме артикуляцияланған
кемеге қатты жалғанса, олар механикалық қозғалтқышы бар кеме ретінде
қаралуы және 23-Қағидада ұйғарылған оттарды шығаруы тиіс.
(с) механикалық қозғалтқышы бар, алға итеретін немесе лагымен
сүйрейтін кеме, егер ол біріктірілген кеменің бөлігі болып табылмаса, басқа
кемені қоюға тиіс:
(i) 23 (А) (i) немесе (А) (ii) ережесінде ұйғарылған оттың орнына тік
сызық бойынша орналасқан екі топ от * ;
(ii) борттық оттар;
(iii) артқы от.
(d) осы Қағиданың (А) немесе (С) тармақтары қолданылатын
механикалық қозғалтқышы бар кеме 23 (А) (ii) ережесін де сақтауға тиіс.
(е) тіркеп сүйретілетін кеме немесе тіркеп сүйретілетін объект, осы
Қағиданың (g) тармағында көрсетілгендерден басқа, қойылуы тиіс:
(i) борттық оттар;
(ii) артқы от;
(iii) егер тіркеп сүйрегіштің ұзындығы 200 м-ден асса, неғұрлым
көрінетін жердегі ромб тәрізді белгі.
(f) лагпен сүйретілетін немесе топтағы итерілетін кемелердің кез келген
саны бір кеме сияқты жарықтандырылуы тиіс:
(i) алға қарай итерілетін кеме, егер ол біріктірілген кеменің бөлігі
болып табылмаса, алдыңғы бөлігінде борттық оттар қойылуы тиіс;
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(ii) лагпен сүйретілетін кеме артқы жаға және алдыңғы бөлігінде —
борттық оттар қоюға тиіс.
(g) шамалы жартылай тиелген тіркеп сүйретілетін кеме немесе тіркеп
сүйретілетін объект не осындай тіркеп сүйретілетін кемелердің немесе тіркеп
сүйретілетін объектілердің комбинациясы қойылуы тиіс:
(i) олардың ені 25 м кем болған кезде-алдыңғы бөлігінде немесе оның
жанында бір ақ айналма от және алдыңғы бөлігінде немесе оның жанында от
қоймауы мүмкін "айдаһарлардан" басқа, артқы бөлігінде немесе оның
жанында осындай от;
(ii) олардың ені 25 м немесе одан астам болғанда—бүйір шеттерінде
немесе оларға жақын екі қосымша ақ айналма от;
(iii) олардың ұзындығы 100 м-ден астам болған кезде - (i) және (ii)
тармақшаларда ұйғарылған оттар арасындағы қосымша ақ айналма оттар,
оттар арасындағы қашықтық 100 м-ден аспайтындай етіп;
(IV) соңғы тіркеп сүйретілетін объектінің артқы шетіндегі не оған
жақын гауһар тәрізді белгі және егер тіркеп сүйрегіштің ұзындығы 200 м –
ден асатын болса, - іс жүзінде мүмкін болатындайғ алдындағы неғұрлыс
көрінетін жерге орнатылған қосымша гауһар тәрізді белгі.
(h) егер қандай да бір елеулі себеппен тіркеп сүйретілетін кеме немесе
тіркеп сүйретілетін объект осы Қағиданың (е) немесе (g) тармақтарында
жазылған оттарды немесе белгілерді қоя алмаса, тіркеп сүйретілетін кемені
немесе тіркеп сүйретілетін объектіні жарықтандыру үшін немесе ең
болмағанда осындай кеменің немесе объектінің болуын көрсету үшін барлық
ықтимал шаралар қабылдануға тиіс.
(i) егер қандай да бір елеулі себеппен әдетте тіркеп сүйреу
операцияларымен айналыспайтын кеме осы Қағиданың (А) немесе (С)
тармақтарында ұйғарылған оттарды көрсете алмаса, онда ол апатқа ұшыраған
немесе көмекке мұқтаж басқа кемені тіркеп сүйреумен айналысқан жағдайда,
ол осы оттарды қоюға міндетті емес. 36 — Ережеде белгіленгендей, тіркеп
сүйретілетін және тіркеп сүйретілетін кемелер арасындағы өзара
байланыстың сипатын көрсету үшін барлық ықтимал шаралар қабылдануы
тиіс, атап айтқанда-тіркеп сүйреу арқанын жарықтандыру.
25 ереже. Жүрістегі желкенді кемелер және ескектердегі кемелер
(а) желкенді кеме жүріп бара жатқанда шығарылуға тиіс:
(i) борттық оттар;
(ii) артқы от.
(b) ұзындығы 20 м кем желкенді кемеде осы Қағиданың (а) тармағымен
ұйғарылған оттар ең көрнекті жерде діңгек шыңының үстіне немесе оның
жанына қойылатын бір шамда құрамдастырылуы мүмкін.
(с) желкенді кеме жүруде осы Қағиданың (а) тармағында ұйғарылған
оттарға қосымша тігінен орналасқан екі айналма от қоюға болады. Жоғарғы
жағы қызыл, ал төменгі жағы жасыл болуы керек, бірақ бұл шамдар осы
Ереженің (b) тармағына сәйкес рұқсат етілген аралас шаммен бірге
қойылмауы керек.
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(d) (i) ұзындығы 7 м-ден кем желкенді кеме, егер бұл іс жүзінде мүмкін
болса, осы Қағиданың (А) немесе (b) тармақтарында ұйғарылған оттарды
қоюға тиіс, бірақ, егер бұл кеме оларды қоймаса, онда оның электр шамы
немесе соқтығысудың алдын алу үшін алдын ала қойылатын ақ отты
жағылған фонарь дайын болуға тиіс.
(ii) ескектермен келе жатқан кеме желкенді кемелер үшін осы Қағидада
жазылған оттарды қоя алады, бірақ егер ол оларды қоймаса, онда оның
электр шамы немесе соқтығысудың алдын алу үшін алдын ала қойылатын ақ
отты жағылған фонарь дайын болуы тиіс.
(е) желкен астында келе жатқан және сонымен бір мезгілде
механикалық қондырғымен қозғалысқа келтірілетін кеме конус түріндегі
белгіні алдыңғы жағынан төмен қаратып неғұрлым көрінетін жерге қоюы
тиіс.
26 ереже. Балық аулау кемелері.
(а) балық аулаумен айналысатын кеме, ол жүріп бара жатқанда немесе
зәкірде болғанда, осы Қағидада жазылған оттар мен белгілерді ғана қоюға
тиіс.
(b) тралаумен, яғни драганы немесе судағы басқа аулау құралын
сүйреумен айналысатын кеме:
(i) тік сызық бойынша орналасқан екі айналма от, оның жоғарғы жағы
жасыл, ал төменгі жағы ақ болуы тиіс немесе тік сызық бойынша бір бірінің
үстіне бірі орналасқан шыңдары бірге екі конустан тұратын белгі; ұзындығы
20 м кем кеме осы белгінің орнына себетті қоя алады;
(ii) жасыл айналма оттың артындағы және үстіндегі топтық от;
ұзындығы 50 м кем кеме міндетті емес, бірақ мұндай отты қоя алады;
(iii) егер кеменің суға қатысты жүрісі болса, онда осы тармақта
ұйғарылған оттарға қосымша — борттық оттар мен артқы от.
(с) тралмен айналысатын кемелерді қоспағанда, балық аулаумен
айналысатын кеме шығарылуға тиіс:
(i) тік сызық бойынша орналасқан екі айналма от, оның жоғарғы жағы
қызыл, ал төменгі жағы ақ болуы тиіс немесе тік сызық бойынша бір бірінен
жоғары орналасқан, шыңдары бірге екі конустан тұратын белгі; ұзындығы 20
м кем кеме осы белгінің орнына себетті қоя алады;
(ii) егер сыпырылған жабдықтар теңізге көлденеңінен кемеден 150 м
артық созылса, онда осы құралдардың бағытында-ақ айналма от немесе конус
түріндегі жоғарғы жағымен жоғары белгі;
(iii) егер кеменің суға қатысты жүрісі болса, онда осы тармақта
ұйғарылған оттарға қосымша — борттық оттар мен артқы от.
(d) балық аулаумен айналысатын басқа кемелердің жанында балық
аулаумен айналысатын кеме осы Қағидаларға II-қосымшада сипатталған
қосымша сигналдар қоюы мүмкін.
(e) балық аулаумен айналыспайтын кеме осы Ережемен ұйғарылған
оттар мен белгілерді қоймауы тиіс; ол тиісті ұзындықтағы кемелер үшін
ұйғарылған оттар мен белгілерді ғана қоюы тиіс.
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27 ереже. Басқару мүмкіндігінен айырылған немесе маневр жасау
мүмкіндігі шектелген кемелер.
(a) басқару мүмкіндігінен айырылған кеме шығарылуға тиіс:
(i) ең көрнекті жерде тік сызық бойынша орналасқан екі қызыл айналма
от;
(ii) ең көрнекті жерде тік сызық бойынша орналасқан екі шар немесе
ұқсас белгілер;
(iii) егер кеменің суға қатысты жүрісі болса, онда осы тармақта
ұйғарылған оттарға қосымша — борттық оттар мен артқы от.
(b) Мина қауіптілігін жою жөніндегі жұмыстармен айналысатын кемені
қоспағанда, маневр жасау мүмкіндігі шектеулі кеме шығарылуға тиіс:
(i) ең көрнекті жерде тік сызық бойынша орналасқан үш айналма от.
Осы оттардың жоғарғы және төменгі жағы қызыл, ал ортасы ақ болуы тиіс;
(ii) ең көрнекті жерде тік сызық бойынша орналасқан үш белгі. Бұл
белгілердің жоғарғы және төменгі жағы шарлар, ал ортаңғы-ромбтар болуы
керек;
(iii) егер кеменің суға қатысты жүрісі болса, онда (i) тармақшада
ұйғарылған оттарға қосымша-топтық от немесе оттар, борттық оттар және
артқы от;
(IV) егер кеме зәкірде тұрса, онда (І) және (ІІ) тармақшалармен
ұйғарылған оттарға немесе белгілерге қосымша – 30 қағидамен ұйғарылған
от, отта немесе белгі.
(с) тіркеп сүйрейтін және тіркеп сүйрейтін кемелердің өз бағытынан
ауытқу мүмкіндігін едәуір шектейтін, осындай тіркеп сүйреу операциясымен
айналысатын механикалық қозғалтқышы бар кеме 24 (А) Қағидада
ұйғарылған оттарға немесе белгілерге қосымша осы Қағиданың (b)
тармағының (i) және (ii) тармақшаларында ұйғарылған оттар немесе белгілер
қоюға тиіс.
(d) түбін тереңдету жұмыстарымен немесе су асты операцияларымен
айналысатын кеме маневр жасау мүмкіндігі шектелген кезде осы Қағиданың
(b) тармағының(i), (ii) және (iii) тармақшаларында ұйғарылған оттар мен
белгілерді қоюға тиіс және егер басқа кеменің өтуіне кедергі болса, қосымша
қоюға тиіс:
(i) тік сызық бойынша орналасқан екі қызыл айналма от немесе екі шар
— кедергі бар тарапты көрсету үшін;
(ii) тік сызық бойынша орналасқан екі жасыл дөңгелек от немесе екі
ромб —басқа кеме өтуі мүмкін жағын көрсету үшін;
(iii) егер ол зәкірде тұрса — 30-қағидамен ұйғарылған оттардың немесе
белгілердің орнына осы тармақта ұйғарылған оттар немесе белгілер.
(е) егер сүңгуірлік жұмыстармен айналысатын кеменің өлшемдері оған
осы Қағиданың (а) тармағында ұйғарылған барлық оттар мен белгілерді
қоюға іс жүзінде мүмкіндік бермесе, ол қоюға тиіс:
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(i) ең көрнекті жерде тігінен орналасқан үш дөңгелек от. Бұл
шамдардың жоғарғы және төменгі жағы қызыл, ал орташа от АҚ болуы
керек;
(ii) Халықаралық сигналдар жиынтығы бойынша биіктігі кемінде 1 м
қатты қалқан түрінде дайындалған "а" Туы. Осы тудың дөңгелек көрінуін
қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдануы керек.
(f) Мина қауіптілігін жою жөніндегі жұмыстармен айналысатын кеме
механикалық қозғалтқышы бар кеме үшін 23-қағидамен ұйғарылған оттарға
не 30-қағидамен зәкірдегі кеме үшін ұйғарылған оттарға немесе белгіге
қосымша ретінде тиісінше үш жасыл айналма от немесе үш шар қоюға тиіс.
Осы оттардың немесе белгілердің бірі фок-мачта шыңына жақын, ал қалған
екеуі фок—Рей нокына қойылуы тиіс. Бұл оттар немесе белгілер басқа кемеге
Мина қауіптілігін жою жөніндегі жұмыстармен айналысатын кемеге 1000 мден кем қашықтыққа жақындау қауіпті екенін көрсетеді.
(g) сүңгуірлік жұмыстармен айналысатын кемелерді қоспағанда,
ұзындығы 12 м-ден кем кемелер осы Қағидада ұйғарылған оттар мен
белгілерді қоюға міндетті емес.
(h) осы Ережеде жазылған сигналдар апатқа ұшыраған және көмекті
талап ететін кемелердің сигналдары болып табылмайды. Мұндай сигналдар
осы Қағидаларға IV-қосымшада келтірілген.
28 ереже. Өзінің шөгуімен қысылған кемелер.
Өзінің шөгуімен тығыздалған кеме механикалық қозғалтқышы бар
кемелер үшін 23-Ережемен ұйғарылған оттарға қосымша тік сызық бойынша
орналасқан үш қызыл айналма отты немесе цилиндрді неғұрлым көрінетін
жерге қоя алады.
29 ереже. Лоцмандық кемелер.
(А) кеме лоцмандық міндеттерді орындау кезінде мыналарды қоюға
тиіс:
(i) діңгектің жоғарғы жағында немесе оған жақын жерде—тік сызық
бойынша орналасқан екі айналма от; осы оттардың жоғарғы жағы ақ, ал
төменгі жағы қызыл болуы тиіс;
(ii) егер ол жүріп бара жатса, онда қосымша-борттық оттар мен артқы
от;
2.3 Өзен және теңіз аудандарында жүзу жағдайларын ескере отырып,
кемені басқарылуы туралы түсінік.
Қозғалтқыш жұмысының кеменің басқарылуына әсері.
30 ереже. Зәкірдегі кемелер және таяздағы кемелер.
(а) зәкірдегі кеме неғұрлым көрінетін жерге қойылуы тиіс;
(i) кеменің алдыңғы бөлігінде-ақ айналма от немесе шар;
(ii) тармақшамен ұйғарылған оттың артқы жағында немесе оған жақын
жерде және одан төмен
(i)—ақ айналма от.
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(b) ұзындығы 50 м кем кеме осы Қағиданың (а) тармағында ұйғарылған
оттардың орнына барынша көрінетін жерге ақ айналма от қоя алады.
(с) зәкірдегі кеме өз палубаларын жарықтандыру үшін қолда бар
жұмыс немесе басқа да тең бағалы оттарды пайдалана алады, ал ұзындығы
100 м астам кеме пайдалануға тиіс.
Кемені басқару деп кеменің берілген траектория бойынша жүру
қабілеті түсініледі. Басқару кеменің екі қасиетімен сипатталады: курста
тұрақтылық және бұрылыс. Курста тұрақтылық дегеніміз-кеменің тік
сызықты қозғалыстың берілген бағытын сақтау қабілеті. Бұрылу дегенімізқозғалыс бағытын өзгерту және берілген қисықтықтың траекториясы
бойынша қозғалу мүмкіндігі.
Кеменің берілген траектория бойынша қозғалысы немесе оны нақты
нүктеде ұстап тұру қозғағыштан (еспелі бұрамадан, су өлшегіштен және т.б.)
және басқару құралдарынан (рульден, бұрылмалы саптамалардан және т. б.)
тұратын бұрама-рульдік кешен (БРК) құратын күштердің көмегімен жүзеге
асырылады. Қозғалтқыштың негізгі мақсаты-су массаларын артқа тастау
және кеменің аудармалы қозғалысын қамтамасыз ету арқылы бойлық тарту
күшін құру. Басқару құралдарының негізгі мақсаты-көлденең күш құру және
айналмалы қозғалысты қамтамасыз ету.
Теңіз кемелерінде үш, төрт және одан да сирек бес жүзді ескекті
бұрамалар орнатылады. Кемелерде ең көп таралған төрт бұрандалы
бұрандалар болды. Дизайн бойынша бұрандалар қатты құйылған және
алынбалы пышақтарға бөлінеді. Қатты бекітілген қалақтары бар бұрандалар
– реттелмейтін (бекітілген) қадам бұрандалары (ВНШ, ВФШ) деп аталады, ал
кеме қозғалысы қалақтардың қалпының өзгеруіне байланысты болатын
бұрандалар – реттелетін қадам бұрандалары (ВРШ) деп аталады. Еспелі
бұранданың негізгі сипаттамалары диаметрі, қадамы, сырғуы, шабуыл
бұрышы, бұранда тоқтауы, пайдалы әсер коэффициенті (к.п. д.) болып
табылады.
Ол сонымен қатар рульге жақсы көмекші болып табылады, әсіресе тар
жерлерде және арқандарда маневр жасау кезінде.
Еспелі бұранданың негізгі сипаттамаларын анықтау:
Бұранданың диаметрі (D) – пышақтардың ұштарымен сипатталған
шеңбердің диаметрі.
Бұранда қадамы (H) - бұрандамен қатты денеде бір айналымда өтетін
бойлық (осьтік) бағыттағы жол. Бұранданың қадамы бұранданың
геометриялық сипаттамаларына және пышақтардың бұрылу бұрышына
(шабуыл бұрышына) байланысты. Ескіш бұрандалар оң және сол айналымды
(адымды) жасайды.
Бұранданың әсер ету бұрышы (α) – өз негізінің айналу жазықтығына
қатысты қалақтардың бұрылу бұрышы.
Диск қатынасы (Ѕл/Sd) – қалақтардың түзетілген бетінің ауданының
бұранда дискісінің ауданына қатынасы (диаметрі d шеңбер ауданы).
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Қадам қатынасы (H/D) – бұранда қадамының оның диаметріне
қатынасы.
Бұранданың түсуі (h) – сұйықтықтағы бір айналым үшін бұрандамен
өтетін бойлық (осьтік) бағыттағы жол.
Бұранданың сырғуы (s) – бұрандамен қатты ортада және сұйықтықта
өтетін қадам (жол) айырмасы. Пропеллер қатты емес, суда айналатындықтан,
ол кемені бір айналымда қоршаған суға қатысты қадамының толық көлеміне
жылжыта алмайды. Сырғанауға және басқа да күрделі құбылыстарға
беріктіктің бір бөлігін жоғалтуды ескере отырып, пропеллер кеме белгілі бір
айналу жиілігінде қалыпты жылдамдықпен қозғала бастағаннан кейін өзінің
жұмыс қадамын дамытады. Бұл құбылыс пышақтардың суға сырғып кетуіне
байланысты.
Ескіш бұранданың пайдалы әсер коэффициенті (η) – бұранда жасаған
қуаттың ГД тиімді қуатына қатынасы.
Бұранданың тіреуі (Ре) – жұмыс істеп тұрған бұрандамен лақтырылған
кезде су массаларының реакция күші. Осы күштің әсерінен оқшауланған
бұранда бұранданың айналу бағытына байланысты алға немесе артқа
аудармалы қозғалыс алады.
Винт тартымы (Т) – винт тірегінің күші кеме корпусымен өзара
әрекеттескенде кеме корпусында пайда болатын күш. Осы күштің әсерінен
кеме бұранданың айналу бағытына байланысты алға немесе артқа аудармалы
қозғалыс алады.
Кемені басқарудың практикалық мәселелерін шешу үшін бұранданың
күші көбінесе бұранданың аялдамасымен анықталады.
Бұранданың арқандап байланыстағы тіреуі (Ршв) – үдемелі
жылдамдығы жоқ кеме бұрандасының ең жоғары тіреуі. Арқандарда
тоқтаудың шамасын мына формула бойынша анықтауға болады:
Ршв = 4,4

N

э

Н ⋅n

(кгс).

(2.3.1)

Шамамен тоқтау мәнін Регистр формуласы бойынша есептеуге болады:
Ре = 0,01N i ( тс),

мұндағы: Ni- қозғалтқыштың индикаторлық қуаты, а. к.;
NЭ-формула бойынша анықталатын тиімді қуат:
N э = 0,82 ⋅ N i ,

мұндағы: Н-бұранданың қадамы метрмен;
N-бұранданың айналу жиілігі, айн / мин.
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(2.3.2)

Ni индикаторлық қуаты бар негізгі қозғалтқыш (НҚ) бұранданы есу
білігі арқылы айналдырады. Бұл жағдайда жасалған re бұрандасының
аялдамасы өз кезегінде кеменің үдемелі қозғалысына әкеледі (.2.3.1 сурет).

Білік

Ni
ГД

Ре
Nэ

2.3.1-сурет. Ре – бұрандалы тоқтатуды құру
Алдыңғы жүріспен келе жатқан кеменің оң жақ айналу винті солдан
оңға қарай, яғни артқы жағынан қараған кезде сағат тілімен бұрылады. Сол
жақ бұранда сағат тіліне қарсы. Теңіз бір винтті кемесінде әдетте оң
айналымның винті, ал екі винтті кемеде оң бортта – оң айналымның винті,
сол жақта – сол жақ айналымның винті орнатылады. Айналдыру кезінде
бұранда артқы жағында айналу бағытында бұралған су ағынын құрайды. Бұл
спиральды құйынды су ағыны руль қаламына және кеме корпусына әсер
етеді, оны басқаруға әсер ететін әртүрлі күштер жасайды (сурет.2.3.2).

2.3.2-сурет. Бұрандалы ағынның қозғалысы.
Рульдің қауырсынына судың түсуіне байланысты кеменің артқы
жағында әрекет ететін с күші лақтырылған ағынның күші деп аталады және
бұранданың жұмысына және руль қаламының жағдайына байланысты
болады. Бұранданың айналуына Су қарсы тұрады.
Судың бұл кедергісі реакция күші деп аталады және D әрпімен
белгіленеді. (2.3.3сурет).
Бұл күштердің рульдегі және алдыңғы Алдыңғы жүрістегі бір
бұрандалы кеменің оң айналу бұрандасындағы әрекетін қарастырыңыз.
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2.3.3-сурет. Алдыңғы жүрістегі күштердің әрекеті:
а-лақтырылатын ағын; б-судың реакциясы.
а) лақтырылатын ағын күшінің әсері (С). Кеме
алдыңғы
жүрісте
қозғалған кезде бұраммен лақтырылатын су кеменің артқы жағына кетеді. Су
бөлшектері түзу сызықпен емес, дөңгелек түрде қозғалады. Айналдыру
кезінде олар жолда руль түрінде "кедергіні" кездестіреді. Қозғалмалы су
бөлшектері руль қаламына әртүрлі қысым жасайды. Қысым құрылатын
төменгі оң жағында руль, неғұрлым сол жақ жоғарғы. Бұл тереңдікте
гидростатикалық қысымның жоғарылауына байланысты. Осылайша,
бұранданы үнемі батыру және айналдыру кезінде руль қаламының әртүрлі
бөліктеріне судың тұрақты қысымы пайда болады. Нәтижесінде, кеме
рульінің тұтқасы түзу болған кезде, ол солға қарай бұрылуға тырысады.
Жоғарғы позициядағы I пышақ айналу кезінде суды С1 күшімен тастайды
(2.3.3 сурет.). Төменге бағытталған бұл күш артқы жағының бүйірге қарай
ауытқуына әсер етпейді.
II пышақ суды оңнан солға қарай жүргізіп, оны руль қаламының
төменгі бөлігіне С2 күшімен лақтырады, ол артқы жағын солға бұруға
тырысады. Төменгі позицияда тұрған III пышақ суды C3 күшімен көтереді, ол
C1 күші сияқты, артқы жағының бүйір ауытқуына әсер етпейді. Сонымен
қатар, сол пышақ руль қаламынан суды ағызады, нәтижесінде рульдің сол
жағында біршама сиректеу пайда болады. Сондықтан С2 күшінің әсері
артады.IV пышақ суды оңға қарай жүргізіп, оны С4 күшімен руль қаламының
жоғарғы жағына лақтырады, ол жемді оңға қарай бұруға тырысады. Руль
қаламының жоғарғы және төменгі бөліктеріндегі гидростатикалық қысым әр
түрлі болғандықтан, С2 күші С4 күшінен үлкен болады және кеменің тамағы
солға, ал мұрны оңға түседі (2.3.4 сурет.).
С4
ω

С
С
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2.3.4-сурет Руль дөңгелегіне
қысы күшінің С таралуы
б) реакция күшінің әсері
(D).Пышақтың I қозғалысына D1
күші қарсы тұрады, оны солға
итеруге тырысады (2.3.5 сурет.).
Кеменің азығы осы күштің әсерінен
солға қарай ауытқуға тиіс. II пышақ

D2 күшімен судың кедергісіне сәйкес келеді, ол төменнен жоғарыға
бағытталған. Бұл күш кеменің артқы жағын көтеруге тырысады және оның
бүйіріне қарай ауытқуына әсер етпейді. III пышаққа қарсы су D3 күшімен
әрекет етеді. Ол жемді оңға бұруға тырысады. Төменнен жоғары қарай
қозғалатын IV пышақ D4 күшімен судың кедергісін бастан кешіреді. Бұл күш,
D2 күші сияқты, жемнің бүйірлік ауытқуына әсер етпейді.

2.3.5-сурет. Судың реакция күштерінің әсері.
Азықтың ауытқуына әсер ететін D1 және D3 күштерін салыстыру
кезінде әр түрлі тереңдіктегі су қысымының айырмашылығына байланысты
D3 күші, D1 күші көп екендігі байқалады. Демек, D күшінің әсерінен алдыңғы
жүрістегі оң қадамның бір винтті кемелері оңға, ал мұрны солға қарай
ауытқиды. Артқы жағын көтеруге және төмендетуге тырысатын D2 және D4
күштері кеменің артқы бөлігінің дірілін тудырады.Кеме алға жылжыған кезде
алдыңғы бөлігімен суды жылжытады, белгілі бір көлемді ығыстырады және
өз корпусымен оның орнын алады. Кеме алға жылжыған кезде оның артқы
жағында сирек кездесетін кеңістік пайда болады, оған су ағып, ілеспе ток
түзеді. Бұл ағын b ағыны деп аталады.
в) ілеспе ағын күшінің әсері (b).Кеменің артқы жағы оның барлық
биіктігінде бірдей емес. Бола тұра округлыми жоғарыда, олар қарай
тереңдету барған өткір. Сондықтан әр түрлі тереңдікте жемнен кейін судың
сиреу дәрежесі әр түрлі болады. Өйткені ілеспе із (бес) құрылады салдарынан
сирету су жазылады кеме, онда ол ең көп мәні бар су беті және әлсірей
ұлғаюына қарай тереңдігі. Кеменің артына ағып жатқан су бөлшектері
бұранданың пышақтарында b күшімен үздіксіз қысым жасайды. Жол
бойындағы күш деп аталатын бұл күш артқы жағындағы пышақтарға әсер
етеді және артқы жағын солға, ал мұрынды оңға жатқызады. Ілеспе ағын
рульге қарсы судың ағып кету жылдамдығын төмендетеді, яғни.басқаруды
нашарлатады. Ілеспе ағынның бұрандаға әсері кеменің қозғалыс режиміне
байланысты артқы жағының сол немесе басқа жаққа ауытқуымен көрінеді. I
бұранданың сол жақ пышағы ілеспе ағынға сәйкес келеді, нәтижесінде ол
ағыннан шығатын оң жақ II пышаққа қарағанда көбірек қысым жасайды
(2.3.6 сурет.). Сондықтан, алдыңғы жүрістегі кеменің азығы ағыс күшінің
әсерінен солға қарай бұрылады (күш в1 күшінен көп).
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2.3.6-сурет Өткен ағынның қысым айырмашылығын көрсететін
пышақтардың орналасуы.
Осылайша, алға жылжу кезінде кеменің бұрылуына үш күш әсер етеді:
лақтырылған ағын С, судың реакциясы D, жолдың ізі b.
Осы екі С және В күштері артқы жағын солға, ал D күші оңға қарай
бұруға тырысады. Тәжірибеден белгілі болғандай, егер алдыңғы тұрақты
жүріс бар оң жақ бұрылысы бар бір бұрандалы кеме рульді тік қойса, онда
кеме оңға қарай ауытқиды. Бұл С және В күштерінің қосындысы d күшінен
үлкен екенін көрсетеді.Сондықтан, кеменің бұралуына оң жақ бұрылыстың
бұрандаларының жұмысының әсері туралы жалпы тұжырымдарды келесідей
тұжырымдауға болады:
– оң адым бұрандасы бар бір винтті кемелерде жемнің алдыңғы
тұрақты жүрісінде солға, ал алдыңғы жүрісінде оңға бұрылады. Кемені түзу
жүру үшін руль дөңгелегін сол жаққа аздап ауыстыру керек;
- оң жақтағы айналым диаметрі мұндай кеменің сол жақтағы айналым
диаметрінен сәл аз болады.
Алдыңғы жолдағы күштердің әрекеттерін қарап, көрсетілген кестенің
схемасы түрінде ұсынуға болады. 2.3.1.
Алдыңғы жүрістегі күштердің әрекет ету схемасы. Кесте 2.3.1
Күші
P-бұрандалы тірек

Жолдау
Кеме қозғалысы жағына қарай

С-рульге лақтырылатын Оң жақ айналу үшін артқы жағын
ағыстың күші
солға бұрады (GV айналуы бойынша)
GV оң айналу үшін оң жаққа
D-судың реакция күші
бұрылады (GV айналуына қарсы)
b-жол
бойындағы
Оң жақ айналу үшін (сол жақ айналу
ағынның
біркелкі
үшін оңға) артқы жағын солға бұрады)
еместігінен күш
Руль дөңгелегіне қарама-қарсы жаққа
СВС- бұрандалы ағынның
қарай бұрылады, руль тікелей СВС = 0
күші
болғанда
А- қарсы ағынның күші
СВС бағытына сәйкес келеді
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Онда қоса
тігілген
Артқы жақ
шеттеріндегі
Рульге
Бұрандаға
Бұрандаға
Рульге
Рульге

Есу бұрандасы мен рульдің бірлескен жұмысы.
Қозғалтқыштың әртүрлі кезеңдеріндегі бұранданың кеменің бұралуына
әсерін қарастырыңыз.
а) жұмыстың басталуы. Айналмалы су ағынымен пайда болған с
ағынының күші өте аз немесе нөлге тең болады. B жолының күші нөлге тең,
өйткені кеме әлі алға қарай қозғалмайды. Алдыңғы жүрісте солға бұрылған С
және В күштерінің екеуі де бірінші сәтте нөлге тең немесе аз мөлшерде
болады (суретті қараңыз. 2.3.7).

2.3.7-сурет. Алдыңғы жүрістегі күштердің әрекеті (қозғалыстың
басталуы).
(D > C + b-кеменің артқы жағы оңға, ал кеменің алдыңғы жағы солға
қарай бұрылады).
Бұранданың айналуының басталуымен оның пышақтары судың
кедергісіне тап болады және D реакциясының күші пайда болады, ал бірінші
сәтте ол үлкен мәнге ие болады. Сондықтан, бір бұрандалы кеменің алдыңғы
жағын беру кезінде, оң жақ бұранда бұрандасы бар, ол оңға, ал мұрны солға
қарай күрт ауытқиды. Бұранданың айналасындағы Дөңгелек су ағынының
күші жоғарылаған сайын, лақтырылатын ағынның күші артады; осы ағында
бұранданың пышақтарымен бір бағытта қозғалатын судың кедергісі
төмендейді, нәтижесінде D реакция күшінің мәні де төмендейді. Кеменің алға
жылжуының басталуымен b ілеспе ізінің күші пайда болады, ол кеменің
қозғалыс жылдамдығының артуына байланысты біртіндеп артады.
б) артқы жүрісте. Оң жақ бұранда сағат тіліне қарсы бұралып, кеменің
артқы жағындағы суды тастайды. Пышақ I (2.3.8, а сурет.) жоғарғы қалыпта
тұрып, солға бұрыла отырып, суды С1 күшімен төмен лақтырады. Бұл күш
кеменің артқы жағының бүйірлік ауытқуына әсер етпейді. II пышақ суды
оңға қарай жүргізеді. Бұл пышақтың астындағы су C2 күшімен артқы тіректің
сол жағына соғылады және кеменің артқы жағын оңға қарай бұруға
тырысады, бірақ бұл күш бортқа кильге жақын және өткір бұрышпен
бекітілген, сондықтан судың көп бөлігі кильдің астынан өтеді және азыққа аз
әсер етеді. III пышақ суды С3 күшімен көтереді. Бұл күш, С1 күші сияқты,
кеменің артқы жағының ауытқуына әсер етпейді. IV пышақ суды оңнан солға
қарай C4 күшімен жүргізеді. Кеме жемінің жоғарғы бөлігінде толық айналма
жолдар болады. Пышақтың астындағы су жемді солға бұруға тырысып,
Жемге дұрыс бұрышпен соғылады.
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2.3.8 -сурет Артқы жүрістегі күштердің әрекеттері.
а-лақтырылатын ағын; б-судың реакциясы.
в) артқы жүрістегі бұранданың жұмысына судың кедергісі (реакциясы)
(сурет. 2.3.8, б). Солға бұрылған I пышақ судың кедергісін D1 күшімен қарсы
алады, ол оңға бағытталған, яғни D1 күші жемді оңға бұруға тырысады. II
пышақ төмен қарай бұрылып, D2 күшімен судың кедергісіне сәйкес келеді, ол
жемді бүйірден ауытқуға әсер етпестен жоғары көтеруге тырысады. Оң жаққа
бұрылған III пышақ солға бағытталған D3 күшімен судың қарсылығын
сезінеді. Бұл күш артқы жағын солға бұрады. IV пышақ көтеріледі. D4
реакция күші төменге бағытталған және D2 күші сияқты, артқы жағының
бүйірлік ауытқуына әсер етпейді. D3 күші D1 күшінен үлкен, өйткені ол
тығыз суда әрекет етеді, сондықтан кеменің тамағы солға, ал мұрны оңға
қарай бұрылады.
Талдаудан қарастырылған С және D күштерінің екеуі де артқы жағын
солға бұратынын көруге болады. Демек, оң жақ бұрандасы бар кеменің
тұрақты артқы жағында Жем солға, ал мұрны оңға қарай бұрылады.
г) алдыңғы жүрістен артқы жүріске өту.Алдыңғы және артқы
қозғалыстарда бөлек бөлшектелген барлық күштердің қандай әсер ететінін
қарастырыңыз. Алдыңғы жүрістен артқы жүріске ауысу руль "түзу"қалпында
болған жағдайда жүзеге асырылады. Оң жақ бұрандасы бар бір бұрандалы
кеме алға қарай толық қарқынмен жүреді делік. Сонда кеменің артқы
жағында С, D және b күштері әрекет етеді. Мұндай жағдайда машинаға
толық кері қадам беріледі делік, содан кейін:
1) с ағынының күші (сурет. 2.3.9, а) рульдің қауырсынына әсер ететін
және артқы жағын солға бұратын, ол бірден жоғалады. Бұл күштің орнына,
бұранда артқа қарай бұрыла бастағанда, С1 ағынының күші пайда болады, ол
рульдің қауырсынына емес, кеменің артқы жағына және артқы жағына солға
қарай бұрылады. Бірақ кеме инерция бойынша алға жылжитын
болғандықтан, осы күштің әсерінен алға жылжитын болады.
Алдыңғы Инерция төмендеген сайын С1 күшінің әсері артады. Кеме
тоқтаған сәтте ол ең жоғары мәнге жетеді;
2) алдыңғы бағытта артқы жағын солға бұруға тырысатын D Су
реакциясының күші бірінші сәтте жоғалады, содан кейін кері бағытта әрекет
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ете бастайды – D1. Оның мәні бастапқыда үлкен, өйткені бұранда пышақтары
судың үлкен қарсылығына тап болады. Бұл күштер артқы жағын оңға,
мұрнын солға бұруға тырысады.
Бұдан әрі D1 күшінің әсері кеменің алдыңғы жүрісінің инерциясы
өшкен сайын әлсірейтін болады. Кеме тұрақты артқы соққыны алған кезде
D1 күші өзінің қалыпты мәніне жетеді;
3) алдыңғы жүрісте артқы жағын солға қарай ауытқытатын B ілеспе
ізінің күші алдыңғы жүрістің инерциясы өшкен сайын азаяды және ол
тоқтаған сәтте жоғалады.

2.3.9-сурет. Кемеге күштердің әсері:
а-еспелі бұрамның жұмысын алдыңғы жүрістен артқы жүріске
ауыстыру сәтінде; б-рульді пайдалану кезінде.
Жоғарыда айтылғандардан, қозғалтқыш жұмысының ең басында, кеме
рульінің тікелей позициясымен, бағытты бірден өзгертетін және D1 күшінің
күрт артуының әсерінен солға қарай тез қозғалады. Кеменің мұрны күрт оңға
қарай жылжиды. Артқы және мұрынның мұндай лақтырылуына жол бермеу
немесе оны азайту үшін машина артқы соққыны берген кезде руль дөңгелегін
сол жаққа қою керек (2.3.9, б). Ауыстырылған рульде D1 күшіне қарсы A1
күші әрекет ете бастайды. сурет.
д) артқы жүрістен алдыңғы жүріске өту. Оң жақ бұрандасы бар бір
бұрандалы кеме машинаны артқа жұмыс істеп, артқа қарай жылжиды делік
(2.3.10 сурет.). С1 және D1 күштері суретте көрсетілгендей әрекет етеді және
артқы жағын солға бұрады. Қарама-қарсы су ағынынан рульдегі қысым күші
нөлге тең. Егер бұл позицияда машинаға алға жылжу берілсе, онда кеменің
артқы жағында әрекет ететін күштердің қатынасында күрт өзгеріс болады:
1) лақтырылатын С1 ағынының күші (сурет. 2.3.11), ол Жемге әсер етті,
жоғалады. Алдыңғы айналымға бұрыла бастаған бұранда суды рульдің
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қауырсынына с күшімен лақтырады, ол артқы жағын солға бұруға тырысады.
Бірақ кеме инерция бойынша айтарлықтай артқа қарай жүретіндіктен, руль с
күшінің әсерінен кете бастайды, с күші кері Инерция сөнген сайын артады
және кеме тоқтаған кезде ол өзінің қалыпты мәніне жетеді;
2) артқы жағын солға бұрған D1 реакциясының күші инсульт өзгерген
кезде жоғалады, бірақ D күші бірден пайда болады, ол артқы жағын оңға
бұруға тырысады. D күші D1 күшінен әлдеқайда көп, өйткені бұранда
пышақтары судың үлкен қарсылығына тап болады. Нәтижесінде Жем күрт
оңға қарай жылжиды. Мұндай лақтыруды болдырмау үшін, егер қажет
болмаса, машинаның басталуымен бір уақытта рульді оң жаққа жылжыту
ұсынылады.
Бұл маневрде с күшінің мәні артады, оның әрекеті рульдің
қауырсынына, ал соңында кеменің артқы жағында D күшінің әсеріне қарамақарсы. Руль дөңгелегі оңға ауысқаннан кейін, артқы жағын солға бұратын а
күші пайда болады. Алайда, оның әрекеті шамалы, өйткені қарсы су жұмыс
істеп тұрған бұрандадан ағынмен шығарылады.
Болашақта кері Инерция өшкен сайын D күші азаяды, ал С күші
артады, нәтижесінде рульді алып тастап, кеме тоқтаған кезде оны сәл солға
ауыстыруға тура келеді.

2.3.10 сурет Кеменің артқы
жағында әрекет ететін кұштер
бағытымен белгіленген

2.3.11 сурет Артқы винттің
жұмысын ауыстыру кезіндегі
күштердің әрекеті

2.4 Жүзу ауданының навигациялық жағдайын ескере отырып, кемені
жүріс режимінде басқарудың жеткілікті дағдылары
2.4.1 Дифференттің, шөгудің, су ығыстырғыштың, жылдамдықтың және
су қорының тежегіш жолға және кеме айналымына әсері
Кеменің су ығыстырғыштығы мен жылдамдығының тежеу
жолына және циркуляцияға әсері.
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Жылдамдықтың өзгеру процесіндегі кеме қозғалысы дифференциалдық
теңдеумен сипатталады:
m1 =

dV
+ R ± Pe , (2.4.1)
dt

мұндағы: m1-қосылған су массасын есепке алғандағы кеме массасы, кг;
R-кеменің қозғалысына су кедергісінің күші, Н;
Pe-бұранданың тірек күші, Н.
Жел болмаған кезде және рульдің түзу позициясы, тік сызықты
қозғалыс жағдайында 2.4.1 теңдеуін қалай ұсынуға болады:
mх =

dV
= − R ± Pe , (2.4.2)
dt

мұндағы: мх-х (mx=m+λ11) осі бойынша қозғалыс кезінде судың
қосылған массасын ескере отырып, кеменің массасы, кг;
R-кеменің қозғалысына су кедергісінің күші, Н;
Pe-бұранданың тірек күші, Н.
Қарсылықтың алдындағы "-" белгісі бұл күш әрқашан қозғалысқа
қарсы бағытталғанын, бұранданың тоқтау күші алдындағы "+" белгісі
аялдаманың Алға, ал " - " белгісі артқа бағытталғанын білдіреді.
Массаның үдеуі көбейтіндісі инерция күші болып табылады. m х =

dV
dt

Тежеу кезінде үдеудің теріс белгісі болады.
Х осі бойынша қозғалыс кезінде судың қосылған массасы әдетте кеме
массасының 10% - на тең қабылданады (λ11 ≈ 0,1 m).
Осылайша, 2.4.2 өрнегінен көрініп тұрғандай, кеменің жылжуы
неғұрлым үлкен болса, қозғалыс кезінде судың қосылған массасын (мх)
ескере отырып, кеменің массасы соғұрлым көп болады.
Теңіз флотында көліктің басқа түрлерінен айырмашылығы,
салыстырмалы түрде төмен жылдамдыққа байланысты арнайы тежегіш
құрылғылар әлі күнге дейін қолданылмайды. Қозғалатын кеменің
кинетикалық энергиясын:
DV 2
, (2.4.3)
R=
2g

мұндағы: D-ығыстыру, т;
V-кеменің жылдамдығы, уз.
Тежеу кезінде ол судың кедергісімен, қозғалтқыштың кері жұмысымен
және кейбір жағдайларда Зәкір мен арқандап байлау құрылғыларының
көмегімен сөндіріледі.
Еркін тежеу. Кеме қозғалысын тежеудің қарапайым жағдайы судың
табиғи кедергісімен кинетикалық энергияны өтеу болып табылады.
D ығысуымен кемеге V жылдамдықпен бұранданың тарту күшімен
қозғалсын және R суының кедергісін жеңсін. Жел кемеге әсер етпейді. Егер
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белгілі бір уақытта бұранданың жұмысы тоқтаса, кеме судың қарсыласу
күшінің әсерінен бастапқы V жылдамдығынан v ≈ 0 жылдамдығына дейін
баяулайды. Бұл ретте кеме ТТ тежеу кезеңінде ЅТ тежеу жолынан өтеді.
Кеменің толық тоқтауы сыртқы күш, бұл жағдайда судың кедергісі тежелудің
бастапқы сәтінде кеменің кинетикалық энергиясына тең абсолютті шамада
теріс жұмыс жасаған кезде орын алады. Тежеу кезінде жылдамдықтың
төмендеуі біркелкі болмайды. Су кедергісінің квадраттық Заңына сәйкес
тежелудің бірінші кезеңінде кеменің жылдамдығы тез, ал тежелудің соңына
қарай баяу төмендейді.
Осылайша, олардың қозғалыс кемесінің кинетикалық энергиясы үшін
өрнектері массаның (ығысудың) және қозғалыс жылдамдығының
жоғарылауымен тежеу сипаттамалары

DV 2
артады.
2g

Кеменің әртүрлі

қозғалысы бар тежеу жолын салыстыру үшін (жүкке, балластқа) мысал
келтірейік. 2.4.1 суретте пассивті тежеу кезінде (тоқта режимі) және кері
толық жүріске сәйкес келетін белсенді тежеу кезінде тежелудің сызықтық
графигі. Белсенді тежеу шкалаларында қозғалтқыш реверсінің сәттері
(нүктелі тәуекелдер), сондай-ақ кеме толық тоқтағанға дейінгі уақыт
(графиктердің жоғарғы ұшында) қосымша көрсетілген. Диаграмманың орта
бөлігінде кабельдегі қашықтық шкаласы келтірілген, ол бойынша тежеу
басталғаннан бері кеме жүріп өткен жол анықталады, онда кеменің тежегіш
сипаттамалары судың ығысуы мен кеменің толық судағы жылдамдығының
артуымен арта түсетіні көрінеді.

1 2.4.1-сурет. Сызықтық тежеу графигі.
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Кеменің су ығысуы мен жылдамдығы циркуляция элементтеріне де
әсер етеді, сондықтан ИМО талаптарына сәйкес кеме айналымының
элементтері жүкте де, балласта да, кеме жылдамдығының әртүрлі режимдері
үшін де анықталуы тиіс.
Теориялық тұрғыдан, кейбір болжамдармен тұрақты айналымның
диаметрі шенхердің эмпирикалық формуласы бойынша есептеледі:
Д0 =

2К1 ⋅ ∆
,
С у ⋅ А р ⋅ cos δ р

(2.4.4)

мұндағы: K1-қатынастарға байланысты эмпирикалық коэффициент

∆
;
Ад ⋅ L

Δ-кеменің ығысуы;
Су-руль қаламының көтеру күшінің коэффициенті;
Ад-кеменің ДП батырылған бөлігінің ауданы, м2, мынадай формула
бойынша есептеледі: Ад = Сд ⋅ L ⋅ d ср ;
L-кеменің ұзындығы, м;
dср-кеменің орташа шөгуі;
δр-руль дөңгелегінің бұрышы, град.
К1 коэффициенті мәндерінің кестесі
∆ Ад ⋅ L

К1

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,10

0,11

0,12 0,13 0,14 0,15

1,41 1,10 0,85 0,67 0,55

0,46

0,40

0,37 0,36 0,35 0,34

Руль қаламының ауданы мына формула бойынша анықталады:
Ар =

L ⋅ d ср
А

,

(2.4.4 а)

мұндағы: А-эмпирикалық коэффициент.
2.4.4 а формуласынан көрініп тұрғандай, тұрақты айналымның
диаметрі кеменің ығысуына (Δ) және эмпирикалық коэффициентке (К1)
байланысты болады, ол кеменің ығысуына қатысты да алынады.
Кеменің маневрлік сипаттамаларының кестесінде ппх жүктегі оң және
сол бортқа және рульдің "бортқа" орналасуымен балластқа циркуляциясы
кезінде график түрінде (35 град.) және "жарты бортта" (15-20 градус.),
көрсетілген сурет. 2.4.2, мұнда кеменің балластында жүкке қарағанда көп
айналым элементтері бар екені көрінеді.
Кеме
жылдамдығы.
Кеменің
маневрлік
сипаттамаларының
формулярынан ұсынылған айналым қисықтары рульді ауыстырудың әртүрлі
бұрыштары үшін және кеменің жүктелу жағдайы кеменің жылдамдығына
тәуелді емес екенін көруге болады.
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Жүкке

Балластта

2.4.2-сурет Кеменің жүк пен балластқа айналу кестесі.
Алайда, көбінесе заттай деректер жылдамдықтың жоғарылауымен
бұрылу деңгейінің жоғарылауын көрсетеді деген пікірмен кездесуге тура
келеді. Айналым формасы, оның негізгі геометриялық сипаттамалары (алға
жылжу, алға жылжу, кері жылжу) кеменің бастапқы жылдамдығына
байланысты. Бірақ руль дөңгелегінің бірдей бұрышы бар тұрақты
айналымның диаметрі тұрақты болып қалады және суретте көрсетілгендей
толық судағы бастапқы жылдамдыққа тәуелді емес. 2.4.3

2.4.3-сурет ГД жұмысының әртүрлі режимдеріндегі айналым
қисығының түрі.
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Бұл кемеге әсер ететін және тұрақты айналым радиусын анықтайтын
негізгі күштердің ішінен центрифугалық күш жылдамдықтың квадратына
қатаң пропорционалды, сол сияқты рульге әсер ететін көлденең күш те
квадраттық тәуелділікке ие. Яғни жылдамдықтың жоғарылауымен кеменің
инерциясының жоғарылауымен, сонымен бірге кеменің басқарылуын
жақсартатын рульдік күш өседі.
Дифференттің, кеменің шөгуінің тежеу жолына және циркуляцияға
әсері.
Кеменің дифференті белгіге байланысты бұрылуға әсер етеді.
Дифферент кезінде корпуста бүйірлік күш қолдану нүктесі мұрынға немесе
артқы жағына ауысады. Бұл ығысудың әсері диаметрлік проекция
формасының өзгеру әсеріне ұқсас (2.4.4 сурет.).

2.4.4-сурет. Дифферентсіз кеменің жағдайы (тегіс кильде):
а) артқы жағына дифферентпен және б) алдыңғы жағына
дифферентпен.
Кеменің басқарылуына дифференттің әсерін пайдалану процесінде де,
кемені тиеу кезінде де ескеру қажет.
Азыққа дифференттің ұлғаюы (2.4.4 а сурет.) ЦВ нүктесі бүйірлік
кедергі орталығының мидельден артқы жағына қарай ығысуына әкеледі,
сондықтан кеменің бағыты бойынша тұрақтылығы артады және оның
бұрылуы нашарлайды. Екінші жағынан, мұрынға дифферент бағытта
тұрақтылықты күрт нашарлатады – кеме қатты болады, бұл қысылған
жағдайларда маневр жасауды қиындатады. Сондықтан олар кемені рейс
кезінде артқы жағында кішкене дифферент болатындай етіп жүктеуге
тырысады. Артқы жағына шағын дифферент кезінде кеменің жүрісі
жақсарады. Бұл жағдайда кеменің бұрылуы Мидель мен кеменің артқы жағы
арасында орналасқан нүктенің айналасында жүреді. Артқы жағын бұру
мұрынға қарағанда аз. Артқы жағындағы тым үлкен айырмашылық кеменің
жүруін нашарлатады. Кеменің қисаюы мен дифферентінің бір мезгілде әрекет
етуі кезінде қисаюдың кеменің басқарылуына әсері алдыңғы жаққа
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дифферент кезінде артады және артқы жаққа дифферент кезінде азаяды.
Соңғы жағдайда кеменің айналым радиусы ұлғаяды.
Кеменің алдыңғы жағына дифференті болған кезде (2.4.4 б сурет.)
корпус айналымдары үлкен кедергіні бастан кешіреді, бұл кеме жүрісін
төмендетеді. Су асты бортының алдыңғы бөлігінің ауданы артқы жаққа
қарағанда мұрынға дифферент кезінде үлкен болғандықтан, кеменің бұрылуы
кеменің миделі мен алдыңғы жағының арасында орналасқан ЦВ нүктесінің
айналасында жүзеге асырылады. Бұл оңға және керісінше бұрылған кезде
артқы жағын солға "лақтыруға" әкеледі. Мұрынға дифферент кезінде кеме
айналымының радиусы азаяды.Мұрынға дифференттің болуы кеменің
бұрылуын жақсартады, бірақ ол, әсіресе толқу кезінде, өте тартымды болады.
Осыған байланысты кеме жүргізушілері мұрынға дифференттен аулақ болуға
тырысады.
Мұрын ұшының пішіні. Алдыңғы жағында шамдар бар кемелер туралы
бірнеше сөз айту керек. Олардың мақсаты-толқын кедергісін азайту арқылы
кеме корпусының кедергісін азайту. Алайда, шамның болуы бұралуды
біршама
жақсартады,
дегенмен
оның
басқару
диаграммасының
көрсеткіштеріне әсері (сандық жағынан) 5% - дан аспайды.
Тұнба. Жауын-шашынның өзгеруі кеменің батырылған бөлігінің
ауданының өзгеруіне және желкенділік ауданының азаюына әкеледі.
Нәтижесінде, жауын-шашынның ұлғаюымен судың бүйір кедергісі артады,
кеменің бағыты бойынша тұрақтылығы жақсарады және бұрылу
нашарлайды, ал жауын – шашынның төмендеуімен-керісінше. Сонымен
қатар, жауын-шашынның азаюы желкенді аймақтың ұлғаюына әкеледі, бұл
желдің кеменің басқарылуына әсерінің салыстырмалы түрде жоғарылауына
әкеледі.
Судың жалпы кедергісінің жоғарылауымен кеменің тежегіш
сипаттамалары төмендейді және үдеткіш жоғарылайды.
Су қорының тежегіш жолына және кеме айналымына әсері.
Кеменің төмен тереңдікте жүзуі кезінде кеменің басқарылуының едәуір
нашарлауы орын алады. Шағын тереңдіктер h <4d кезінде басқаруға әсер ете
бастайды.
Кеменің қозғалысына әсер ететін кіші тереңдіктерді алдын ала бағалау
үшін формуланы қолдануға болады:
H ≤ 4d + 3V2/ g,

(2.4.5)

мұндағы: Н-Акватория тереңдігі, м;
d - кеменің шөгуі, м;
V-кеме жылдамдығы, м / с;
g-9,8 м/c2.
Төмен тереңдікте жүзу кезінде кемелер терең сумен салыстырғанда
Киль астындағы су қоры аз жағдайларда маневр жасайды, бұл ретте:
- курста кеменің орнықтылығы нашарлайды;
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– жоғарылайды рыскливость;
- кемелердің бұрылуы нашарлайды;
- дрейф бұрышы азаяды және айналымдағы бұрыштық жылдамдық
азаяды;
- тұрақты айналым радиусы артады (Гоффман формуласы А. Д.):
RГ

RМ =
1 + 0,1

 d
d
− 0,71
H ГЛ
 H ГЛ





2

,

(2.4.6)

мұндағы: Rг-терең суда тұрақты айналымның радиусы, м;
- айналымдағы кеңейту артады:
2
l1 / L = 2.38 + 0.36 DT / L,
мұндағы: l1 -жылжу, м;
Dт -терең судағы циркуляцияның тактикалық диаметрі, м.
Жоғарыда айтылғандардың барлығы ИМО а.601 қарарында өз көрінісін
тапты, оған сәйкес кеменің маневрлік сипаттамаларының формулярына
кеменің шағын суда бұрылуы (айналымы) туралы ақпарат енгізілді.
Кемелердің таяз суда жүзуі кеме толқындарының пайда болуы мен
таралу сипатының өзгеруімен де байланысты, бұл кемелердің жүру сапасына,
олардың шөгуі мен басқарылуына әсер етеді. Таяз судың әсер ету дәрежесін
бағалау үшін өлшемсіз шамалар қолданылады: таяз судың саны немесе
тереңдігі бойынша Фруд Саны деп аталатын салыстырмалы жылдамдық (м/с)
және салыстырмалы тереңдік – тереңдіктің кеменің шөгуіне
Fr = V
gH

қатынасы Н/Т; g=9,8 м/с2. Кеме таяз суға түсіп, су қорының азаюымен
толқын кедергісі тез артады (. 2.4.5 сурет).

2.4.5-сурет. Таяз судың кеменің қозғалысына кедергісіне әсері.
Кеме судың массасын қозғалыс кезінде итереді, толқынның кедергісі
күрт артып, жылдамдық төмендейді. Бұл процесс неғұрлым қарқынды болса,
н/т қатынасы соғұрлым аз болады, бір толқынның профилі 2.4.6. суретте
көрсетілген. Бір көлденең (спутникті) толқынның пайда болуы кеме
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борттарындағы су бетінің деңгейін төмендетеді, бұл корпустың оның терең
судағы жағдайына және артқы жағындағы дифферентке қатысты төмендеуіне
әкеледі. Іс жүзінде бұл құбылыс шөгу деп аталады.

2.4.6-сурет. Таяз судағы бір толқынның профилі
Таяз суда қозғалатын кемеден туындаған көлденең толқын кемені
қоршаған су қысымының гидродинамикалық өрісін өзгертеді.
Кеменің алдыңғы және артқы шеттерінің ауданында қысым тыныш
бетінің айнасымен анықталатын орташа деңгейден жоғары, ал алдыңғы
бөлігіндегі қысым артқы жағындағы қысымға қарағанда үлкен.
Борттар ауданында қысым орташа деңгейден төмен (2.4.7 сурет.).

2.4.7-сурет Таяз суда қозғалатын кеменің қысым өрісі.
Тегіс жазық түбінде қысым өрісі кеменің диаметрлі жазықтығына
қатысты симметриялы болады және басқаруға айтарлықтай әсер етпейді.
Төменгі соққылар қысым өрісін бұрмалайды, нәтижесінде кеме ағып
кетеді: мұрын үлкен тереңдікке қарай жылжуға немесе түбінің биіктіктерінен
алыстауға тырысады.
Кейбір жағдайларда кеменің жалтаруы соншалықты тез жүреді,
сондықтан оны руль дөңгелегімен ғана ұстап тұру мүмкін емес.
Таяз суда бұрылу нашарлайды.
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2.5 Штаттық жағдайларда да, шұғыл жағдайларда да КЭҚ
мүмкіндіктері. Кеме капитанының вахталық көмекшісі міндеті.
Адам өз кемесінде борт сыртына құлаған кезде "борттағы Төтенше
жағдайлар"ИАМСАР 4-бөлімінде келтірілген мәліметтерді басшылыққа алу
керек. Онда адам борт сыртына құлаған кездегі бастапқы іс-қимылдардың
стандартты жиынтығы келтіріледі, алайда бұл кеменің конструктивтік және
басқа да ерекшеліктеріне байланысты Сіздің компанияңыздың құжаттарында
түрі өзгертілуі мүмкін.
Капитанның вахталық көмекшісінің бастапқы іс-қимылдары:
1.Құтқару шеңберін мүмкіндігінше адамға жақындатыңыз.
2.Тифонмен үш ұзақ дыбыс шығарыңыз, "адам сыртта"дабылы
жариялаңыз.
3.Стандартты құтқару маневрін орындауды бастаңыз.
4.Желдің орнын, жылдамдығы мен бағытын, құлау уақытын байқаңыз.
5.Капитанға машина бөліміне хабарлау және кемені қолмен басқаруға
көшу.
6.Бақылаушыларды көз алдында ұстау үшін қойыңыз.
7.Түс маркерін немесе түтін бомбасын тастаңыз, күндіз МСС-де "О"
(Оскар) жалауы көтеріледі.
8.Радиооператорға кеменің нақты координаттарын хабарлау.
9.Негізгі қозғалтқыш реверске дайындалады.
10.Кезекші (құтқару) қайықты ықтимал түсуге дайындау.
11.Көпір, палуба және құтқару құралы арасында байланыс үшін
жылжымалы УКВ станцияларын тарату.
12.Құтқару кезінде көмек көрсету үшін дауыл дауылын дайындаңыз.
Тәжірибе көрсеткендей, қалыптасқан жағдайға және теңіз кемесінің
түріне байланысты адамның суға түсетін жеріне оралу үшін кеменің әртүрлі
маневрлері қолданылады.
Сипаттамасы төменде қаралатын маневрлердің тиімділігі Адамның
борт сыртына құлауының көптеген жағдайларында, соның ішінде мынадай
жағдайларда дәлелденді:
1. жағдай "Дереу әрекет ету". Борт сыртындағы адам жүріс көпірінен
табылды және тиісті іс-әрекеттер дереу жасалады.
2. жағдай "кешіктірілген әрекет". Көпірге куәгер адамның құлап
кеткені туралы хабарлады және тиісті әрекеттер біршама кідіріспен
жасалады.
3. жағдай "жоғалған адам". Көпірге адамның хабар-ошарсыз кеткені
туралы хабарлама келіп түсті.
Борттан құлаған адамды құтқарудың стандартты маневрлері.
"Борт сыртындағы адам" стандартты маневрлеріне үш маневр жатады:
- бір бұрылыс (Андерсонның бұрылуы);
- Уильямсонның бұрылуы (координат Бутаковтың маневрі ретінде де
белгілі);
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- профессор Шарновтың бұрылуы.
Осы маневрлердің оң және теріс жақтарын және дәйектілігін
қарастырыңыз.
1. Бір (қарапайым) бұрылу (Андерсонның бұрылуы) немесе
270°бұрылу.
Егер адамның құлауы бірден байқалса және шаралар дереу қабылданса,
"қарапайым бұрылыс (270°маневр)"стандартты маневрін жасау ұсынылады.
Руль "бортқа" ауыстырылады; бастапқы курстан 250° ауытқығаннан кейін
рульді "түзу" күйге ауыстырып, машинаны тоқтатыңыз. Қарапайым бұрылыс
кемені ең жылдам адамның құлаған жеріне апарады, бірақ оны өзінің
кильватер ағынына қайтармайды.
Андерсон әдісімен "адам" маневрін орындау кезіндегі әрекеттер тізбегі
мен маневр схемасы 2.5.1 кестеде көрсетілген
Кесте 2.5.1
1 жағдайда "Дереу әрекет ету".
Кемені маневрлеу сызбасы

Қашан қолданылады
Әрекеттер тізбегі
1. Борттағы Руль. "Шұғыл әрекет ету"
жағдайында-тек қана борт сыртына
құлаған жаққа қарай.
2.
Бастапқы
бағыттан
240-250°
ауытқығаннан кейін - қозғалтқыш қуатын
толық қуатынан 2/3 дейін азайта отырып,
кеменің ортасында (ДП-да) руль.
3. Бақыланатын мақсатқа (адамға) 15°
жетпей,
ГД
"Тоқта"режиміне
ауыстырылады.
4. Шағын рельстермен және GD
жұмысымен біз адамның құлаған жеріне
жақындаймыз.
оң жақтары
теріс жақтары
- құтқарудың ең жылдам әдісі;
- бір ескекті бұрандасы бар кемені
- шағын айналма теңіз кемелері үшін орындау қиын;
жарамды;
- күрделі және қауіпті әдіс, өйткені
- негізінен қуатты электр қондырғылары борттағы адамға жақындау тікелей
сызық бойынша емес, айналымда
бар кемелерде қолданылады;
жүзеге асырылады
2 Уильямсон Маневрі (Бутаков).
Теңіз тәжірибесінде бұл маневр әдісі капитан Уильямсонның әдісі
ретінде белгілі-60° - қа дейінгі кеме және қарама-қарсы бағытқа шығатын
жартылай айналым, 2.5.1сурет.
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Шын мәнінде, бұл адмирал г.И. Бутаков ұсынған, өзен және Әскеритеңіз флотында қолданылатын және кеменің параллель бағытқа шығуы үшін
орындалатын дәл сол координаттар маневрі.
Қарама-қарсы курсқа айналу және бастапқы курстан 60° бұрышқа
бұрылған кезде оның кильватер ағынына оралу өте жуық. Теориялық
есептеулер әр кеме үшін бұл бұрыштың өзіндік мәні бар екенін және оны
айналым диаметрі мен кеменің бастапқы жылдамдығын ескере отырып
есептеу керек екенін көрсетеді.
Айналымнан айналымға ауысқанға дейін бұрау бұрышын мына
формула бойынша есептеуге болады:
α = arctg

Дт
, (2.5.1)
Vср ⋅ t р

мұндағы: Дт-циркуляцияның тактикалық диаметрі, м;
Vср-координаттар маневрі кезіндегі кеменің орташа жылдамдығы, м/с;
tр-Ресей Регистрінің ережелері бойынша рульді борттан бортқа
ауыстырып салу уақыты (tр ≤ 30 c).
Координаталық маневр кезінде
орташа
жылдамдықты
мына
формула бойынша табуға болады:,
Vср =

2.5.1-сурет Координаттар маневрі.

V0 + Vк
(2.5.2)
2

мұндағы: V0-маневрдің
басындағы кеменің
жылдамдығы;
Vк-координаттар
маневрінің соңындағы
кеменің жылдамдығы.
Координаталардың өтуі кезінде
жылдамдықтың
жоғалу
коэффициенті шамамен 0,25 екенін
ескере отырып, біз өрнектен
кеменің
орташа
жылдамдығын
табамыз:
Vср = 0,75V0 (2.5.3)

Кеме бірінші AB координатасынан өткеннен кейін бірден айналымға
өте алмайды, сондықтан ол формула бойынша табылған алдын-алу бұрышын
ескере отырып, рульді бір борттан екінші бортқа ауыстыруды бастайды:
γ = arctg

2Vср ⋅ t р
Дт

. (2.5.4)
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Кемеде маневрлік элементтер кестесінде көрсетілген координаттар
маневріне қосымша, кеменің әртүрлі жылдамдықтары және tр28с (рульді
"борттан" "бортқа"ауыстырып салудың нақты бұрышы) кезінде кері бұрылу
және алдын алу бұрыштары үшін кесте жасауға болады.
Маневрлеудің бұл әдісі, әдетте, шектеулі көріну жағдайында немесе
адамның борттан тыс құлау уақыты белгісіз болған кезде қолданылады.
Маневрді іс жүзінде орындау бастапқы курсты кез-келген бағытта
(есептеу бойынша) немесе 50-60° өзгерту, содан кейін рульді қарама-қарсы
бортқа курсқа шыққанға дейін, оның кильватер ағынына қайтару болып
табылады. Бұл жағдайда бұрылыстың берілген бұрышын бұру кезінде өтпеу
керек, яғни алдын-алу бұрышын ескере отырып, рульді басқа бортқа
ауыстыруды бастау керек.
Бұрылу және алдын алу бұрыштарын анықтауға арналған жоғарыда
келтірілген есептеу формулалары кеме айналымын заттай сынау жүргізілген,
яғни 3 баллға дейінгі ауа райы жағдайларына сәйкес болады. Басқа ауа-райы
жағдайларында маневр жасаудың ең тиімді тәсілі тәжірибелік жолмен
белгіленуі тиіс.
Вильямсон (Бутаков) тәсілімен "борт сыртындағы адам" маневрін
орындау кезіндегі іс-қимылдардың реттілігі мен маневр жасау схемасы 2.5.2
кестеде көрсетілген.
Кесте 2.5.2
2 жағдайда "Кешіктірілген әрекет".
Қашан қолданылады
Әрекеттер тізбегі
Кемені маневрлеу сызбасы
1. Борттағы Руль. "Шұғыл әрекет ету"
жағдайында-тек қана борт сыртына
құлаған жаққа қарай.
2. Бастапқы ауытқудан кейін 60° курсқарама-қарсы бағытта бортқа руль.
3. Қарама – қарсы бағыттан 20°
ерекшеленетін курс бойынша жүру
кезінде-кеменің ортасында руль қарамақарсы бағытқа бұрылуы үшін.
оң жақтары
орындау оңай;
шектеулі көріну жағдайында жарамды;
жолдың бастапқы сызығына жақсы
шығуды қамтамасыз етеді (кильватер
ізі);

теріс жақтары
Кеме оқиға орнынан едәуір
алыстап кетеді;
басқа әдістермен салыстырғанда
бастапқы нүктеге оралу үшін көп
уақыт кетеді

3.Шарновтың Бұрылуы (Шарнов).
3 – жағдайда, көпірге адамның хабар-ошарсыз кеткені туралы
хабарлама келіп түсті, ал адамның борттан құлау фактісі байқалмады, бірақ
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кеме бортында болған адамның жоғалуы анықталды, Скарноу бұрылысы
қолданылады (басқа транскрипцияда-Шарновтың бұрылысы).
Руль, сондай-ақ алдыңғы жағдайларда, "бортқа" ауыстырылады;
бастапқы курстан 240° ауытқығаннан кейін рульді қарама-қарсы бортқа
ауыстыру керек. Кері курсқа дейін 20° жетпей, рульді "тура" қалыпқа
ауыстыру қажет, сонда кеме кері курсқа түседі.
Скарноудың бұрылуы кемеге Уильямсонның бұрылуына қарағанда
тезірек өзінің кильватерлік ізіне оралуға мүмкіндік береді, алайда бұрылу
аяқталғаннан кейін маневрдің басталу нүктесі кеменің артқы жағында
шамамен бір корпус қашықтықта болады.
Бұрылыс жасалып жатқанда, кезекші шлюпка түсіруге дайындалады;
суға тікелей кеме бортына түскен қабылдау үшін линиясы бар құтқару
шеңберлерін, штормтраптарды, жүк торларын дайындау қажет.
Экипаждың арнайы бөлінген мүшелері гидротермокостюмдер мен
құтқару кеудешелерінде (егер костюм оларды пайдалануды көздейтін болса)
және құтқару линияларымен борт сыртындағы адамға көмек көрсету үшін
суға түсуге дайын болуы тиіс.
Адам құлаған жерге жақындаған кезде кеменің инерциясын сөндіру
және кезекші қайықты суға түсіру қажет.
Егер зардап шегушіні тікелей кеме бортына көтеру мүмкін болса,
зардап шегушіні және оған көмек көрсету үшін суға кіретін адамдарды
желден және толқудан кеме корпусымен жабу қажет.
Борт сыртына құлаған адамды көзбен шолып бақылау жоғалған
жағдайда, әсіресе шектеулі көріну жағдайында, адамның борт сыртына құлау
нүктесіне шығу бейне төсегіштегі, электрондық картадағы немесе САРП
экранындағы белгі бойынша бағдарланып жүзеге асырылады.
Бұл нүкте іздеу кезінде бастапқы нүкте ретінде қабылданады.
Шарнов әдісімен "борттан тыс адам" маневрін орындау кезіндегі
әрекеттер тізбегі мен маневр схемасы 2.5.3 кестеде көрсетілген.
Айта кету керек, маневрлік элементтердің типтік кестесіндегі
ақпараттың мазмұнын анықтайтын IMO Резолюциясы екі маневр туралы
деректердің болуын қарастырады: "адам": координаттар және шығу 240°
(Шарноу).
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Кесте 2.5.3
Қашан қолданылады
Әрекеттер тізбегі.
1. Борттағы Руль.
2. Бастапқы курстан 240°
ауытқығаннан
кейінқарама-қарсы
бағытта
бортқа руль.
3. Қарама – қарсы бағыттан
20° ерекшеленетін курс
бойынша жүру кезіндекеменің ортасында руль
қарама-қарсы
бағытқа
бұрылуы үшін.
Оң жақтары.
- өз кильватерлік ағынына
дәлірек шығу;
- кері курсқа шығу басқа
әдістерге қарағанда тезірек
жүзеге асырылады;

3 жағдайда "Жоғалып кеткен адам»
Кеменің маневр жасау схемасы.

Теріс жақтары.
- маневрдің басталу нүктесі және кері курсқа
оралу нүктесі бастапқы курс сызығы
бойынша,
шамамен
бір
корпустың
қашықтығына жылжытылады;
- егер оқиға болған сәттен бастап маневр
жасау басталғанға дейінгі уақыт белгісіз
болса, оны тиімді орындау мүмкін емес

Қарақшылар шабуыл жасаған кезде экипаждың әрекеттері.
ИМО теңізіндегі қауіпсіздік комитеті қарақшылардың шабуылында
туындауы мүмкін екі негізгі жағдайды анықтады:
1. Қарақшыларды кемеге түсірмес бұрын кеме қызметкерлері
анықтады;
2. Қарақшылар кемеге күтпеген жерден түсіп, барымтаға түсіп, кеме
экипажына зорлық-зомбылық/өлім қаупін төндірді.
Жоғарыда
көрсетілген
жағдайларға
байланысты
мыналарды
басшылыққа алу керек:
1. Қарақшылар кемеге түсер алдында табылды.
Егер қарақшылар кемеге радио үнсіздігін сақтау туралы талап қоймаса,
кемеден жақын орналасқан кемелер мен жағалаудағы билік органдарына
дереу "Piracy/armed robbery attack" санатындағы хабарлама жіберілуі керек.
Бұл ретте хабарламаны берудің барлық ықтимал тәсілдері іске қосылуы
тиіс: ИНМАРСАТ жүйесі, ЦТШ апатының тиісті жиіліктерін пайдалана
отырып ЦТШ жабдығы (цифрлық сайлау шақыруы), кез келген апат
жиіліктерін пайдалана отырып, кез келген басқа жабдық.
2. Қарақшылар кемеге күтпеген жерден қонды.
Егер қарақшылардың талаптары бойынша кемеге қандай да бір хабар
беруге тыйым салынған болса және жоғарыда баяндалған ұсынымдарды
орындау кеме экипажы мүшелерінің физикалық зорлығына/өліміне әкеп
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соқтыруы мүмкін болса, мұндай кез келген талаптар орындалуы тиіс, өйткені
оларда спутниктік жабдықтың сигналдарын қоса алғанда, кез келген
радиосигналдарды анықтай алатын жабдық болуы мүмкін.
Осылайша, қарақшылар кемеге шабуыл жасаған жағдайда,
"Piracy/armed robbery attack" санатындағы хабарламаны борттағы
қарақшылар радио үнсіздігін сақтау туралы талап қойылмаған жағдайларда
ғана беру ұсынылады.
Көрсетілген хабарламаны беру кемеде кемінде үш түрлі жерде
орналасқан жасырын батырмаларды басу арқылы жүзеге асырылуы тиіс
(IAMSAR, 3-том, 4-бөлім):
- рульдік рубкада;
- капитанның каютасында;
- машина бөлімінде.
Түймені басу спутниктік терминалдың шабуыл туралы хабарламаны
автоматты түрде таңдауына және оны тиісті жағалаудағы уәкілетті органға
беруіне әкелуі керек.
Жалған авариялық хабарландыруды беруді болдырмау үшін кнопканы
іске қосу үшін оның кездейсоқ іске қосылуына жол бермейтін кодтық
реттілік пайдаланылуы тиіс.
Қарақшылардан қорғаудың ұсынылатын тәжірибесі.
Талдау көрсеткендей, ұстап алуға келесі факторлар ықпал етеді:
- төмен жылдамдық;
- төмен су үсті борты;
- шабуыл кезінде жоспарлар мен әрекеттердің болмауы немесе
болмауы.
- шабуылшылар үшін кемеде тиісті бақылаудың болмауы және
экипаждың шабуылды тойтаруға дайын болмауы.
Әдетте қарақшылар күшті қозғалтқыштары бар және жылдамдығы 25
түйінге дейін екі немесе одан да көп кішігірім қайықтардан шабуыл жасайды,
көбінесе олар кемеге сол жақтан немесе артқы жағынан келеді. Көптеген
шабуылдар жүреді таңертеңгі және кешкі уақыттарда на восходе және кірген
Күн. Қарақшылардың базалық Кемелерді қолдануы оларға теңізге алысқа
баруға және шабуыл жасау ықтималдығы өте аз деп есептелген кемелерге
шабуыл жасауға мүмкіндік береді (2.5.2 сурет.).
Қарақшылар 15 және одан жоғары жылдамдықпен бірде-бір кемені
басып ала алмады. Шабуылдардың көпшілігі қарақшылық шабуыл жасау
мүмкіндігіне алдын-ала дайындалған, жоспарлары бар және жаттығулар
жасаған кемелерге келеді.
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2.5.2-сурет Кемелерді тікелей басып алуға арналған қарақшылық
қайықтар.
Қауіпті сулардан өту алдында жалпы жоспарлау жүргізіледі. ЕО
Күштерінің Аден шығанағында қауіпсіз өтуді жоспарлау және үйлестіру
орталығы-Maritime Security Centre-Африка мүйізі (MSCHOA). UK Maritime
Trade Operations (UKMTO) Дубай-бұл шығанаққа баратын кемелер үшін
алғашқы байланыс нүктесі. Бұл UKMTO Dubai капитан мен MSCHOA әскери
күштері арасында күнделікті байланыс пен ақпарат алмасуды қамтамасыз
етеді.
Өту алдында капитан мен кеме иесі ең алдымен тәуекел дәрежесін
бағалап, алынған бағалау бойынша қажетті қауіпсіздік шараларын есептеуі
қажет. Жоспарды бағалауды MSCHOA жүргізеді, содан кейін Орталық
кемені қауіпті суларда болған кезде бақылап, осы бағалауға сәйкес әрекет
етеді. Қарақшылық шабуылға тойтарыс беру жөніндегі жоспарды іске асыру
кезінде экипаж бен жолаушылардың қауіпсіздігін басымдық деп есептеген
жөн.
Кеменің MSCHOA-да алдағы өтуін тіркегеннен кейін 3-4 күн бұрын
капитан кеменің қозғалысы туралы UKMTO-ға үнемі хабарлауы керек. Өту
алдында тікелей жалпы кемелік жиналыс өткізу ұсынылады, онда қауіп –
қатерлер мен экипаждан талап етілетін іс-қимылдарды түсіндіру, сондай-ақ
жоспарға сәйкес алдын ала оқу-жаттығулар өткізу ұсынылады: әркім өз
орнын, міндеттерін және ерекше-байланыс және дабыл сигнализациясы
құралдарын білуі тиіс.
Капитандар MSCHOA-мен шұғыл байланыс үшін қажет нәрсенің бәрін
дайындауы керек. AIS жұмысы-капитанның қалауы бойынша, егер ол AIS
қосылған қауіп деп санаса, оны өшіре алады. Алайда, Аден шығанағымен
жүру кезінде оны тек берілген ақпаратты – кеменің атауын, орнын, бағытын,
жылдамдығын, жалпы жағдайын шектей отырып, оны қосу ұсынылады – бұл
Шығанақтағы әскери қызметкерлерге көмектеседі. Егер Үнді мұхитында
Сомали жағалауында жүру туралы айтатын болсақ, онда әскери күштердің
өздері AIS-ті толығымен өшіруді ұсынады, бірақ бұл туралы MSCHOA-ға
хабарлаған жөн.
Аден шығанағымен келе жатқанда, кеме UKMTO-ға хабарлануы керек,
әскери күштер қауіпсіздік дәлізінің шекараларында жүруді ұсынады.
Кемелер Йеменнің аумақтық суларына кіруден аулақ болу керек, өйткені
әскери кемелер қарақшыларға шабуыл жасаған кезде де кемені қорғау үшін
осы суларға кіруге құқылы емес. Шығанақпен өту кезінде кеме жақын жерде
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әскери кемелерді байқамауы мүмкін, бірақ ол оның өтуі байқалатынын және
аймақтағы барлық кемелер қол жетімді көмек көрсетуге дайын екенін білуі
керек. MSCHOA өтуді жоспарлауды ұсынады, сондықтан ең қауіпті
учаскелердің өтуі түнде болады, тәжірибе көрсеткендей, түн-ең қауіпсіз
уақыт (сурет. 2.5.3).
Африканы айналып өтетін кемелерге Шығыс Африка порттарына
кірмей, Африка жағалауынан кем дегенде 600 миль қашықтықта
Мадагаскардың шығыс жағына өту ұсынылады. UKMTO-ға әдеттегі
тәртіппен кеменің қозғалысы туралы хабарлау қажет.

2.5.3-сурет. Аден шығанағындағы қауіпсіздік дәліздері.
Өту алдында ұсынылады:
- экипаж өту уақытында демалуы үшін кеме кестесі мен жұмысын
жоспарлау;
- УКВ-дан AIS - ке дейінгі барлық радио алмасуды азайту керек;
- кеменің барлық механизмдері дереу әрекет етуге дайын болуы керек –
реверс, өрт сорғыларын қосу және т. б.;
- кіруді жабуды және оны баптауда, көпіршеде, машина бөлімшесінде,
экипаждың тұрғын үй-жайларында бақылауды қамтамасыз ету қажет;
- траптардан бастап ұшына дейін және шлангілерге дейін борттардан
ештеңе ілінбейтініне көз жеткізу;
– егер беткі жағы төмен болса, ілмектер мен мысықтар оларға ілінбеуі
үшін планшеттерді салуға тырысыңыз;
- "цитадельді" анықтау ұсынылады-экипаж құлыпталып, әскери көмек
күтіп тұрған уақытты жеңе алатын орын – Ең дұрысы, "цитадельде"
шұңқырлар немесе оңай бұзылатын есіктер болмауы керек;
-егер көпірден дөңгелек шолуда "тесіктер" болса, алдын-ала
қараушылар мен күзетшілерді толтыру-жууды орнату мүмкіндігін қарастыру
ұсынылады, мұндай орындарға бақылаушылар қою керек;
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- өрт түтіктерін алдын-ала таратып, жүйені қысыммен дереу сумен
қамтамасыз етуге дайындау ұсынылады;
- сым бөгеттерін орнату мүмкіндігін қарастыру ұсынылады, бірақ бұл
экипаждың орын ауыстыруы кезіндегі қауіпсіздігіне әсер етпейтіндей және
авариялық шығуды қиындатпайтындай;
- пассивті қорғаныс құралдарын сатып алу және орнату мүмкіндігін
қарастыру ұсынылады;
- түнгі және кешкі уақытта түнгі оптиканы пайдалану ұсынылады;
- егер кемеде бар болса, қорғау сигнализациясы мен бақылау жүйесін
(бақылау камералары және т. б.) қосу ұсынылады;
- MSCHOA хабарламалары мен ұсыныстарын басшылыққа ала отырып,
тек қауіпсіздік дәлізінде жүру ұсынылады.
Топтың құрамында дәлізбен жүру кезінде өз шектеулерін ескере
отырып, топ үшін жалпы жылдамдықты сақтау керек.
Егер кеме дәлізден тыс жерде жалғыз жүргісі келсе – максималды
жылдамдықпен жүріңіз, ал егер сіздің жылдамдығыңыз 18 түйін және одан
жоғары болса-топтарды күтпей және топтың жылдамдығымен шектелмей өз
бетіңізше жүру ұсынылады. МППСС туралы ұмытпау керек, мысалы,
тәуліктің қараңғы уақытында жүріс шамдарын сөндірмеу керек.
Сыртқы жарықтандыруды қауіпсіздік қажет болған жағдайда ғана
қосыңыз; шабуылға осал жерлерді жарықтандыруды, егер бұл жарықтандыру
кемені басқаруды қиындатпаса, тек (шабуыл және тікелей шабуыл қаупін
қоспағанда) қосу ұсынылады. Қазіргі уақытта әскери күштер тек жүру
шамдарын қосуды және басқалардың бәрін қараңғылауды немесе өшіруді
ұсынады.
Шабуыл кезінде:
- алдын-ала жасалған жоспарды орындаңыз;
- төтенше байланыс және ескертулер жоспарын іске қосыңыз;
- UKMTO Dubai, MSCHOA және IMB-мен байланысыңыз;
- дабыл түймесін іске қосыңыз;
- егер AIS өшірулі болса, оны қосыңыз;
- "қарақшылық шабуыл" жалпы кемелік дабылды дауыспен және
дабылмен жариялау;
- УҚТ бойынша 16 және 8 арналарда Mayday апат сигналын беру;
-DSc (Digital Selective call) және Inmarsat-C арқылы апат сигналын
жіберіңіз;
- UKMTO -мен телефон байланысын орнатыңыз.
Маневр жасау:
Мүмкін болса, жылдамдықты 15 және одан да көп түйіндерге дейін
арттырып, зигзагпен маневр жасауды дереу бастаңыз (кішігірім лапельдер,
жылдамдықтың жоғалуына байланысты үлкендерден аулақ болу керек). Жел
мен толқуды ескеріп, қарақшыларды жел мен толқудың, сондай-ақ мұрын
мен артқы толқындардың астына мүмкіндігінше "алмастырыңыз".
Шлангтарға су беріңіз.
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2.6
"Теңіздегі
жүк
және
жолаушылар
операциялары"тақырыбындағы практикалық жұмыс.
1 тапрсыма. Рейдтік жүк операцияларының ерекшеліктері және
оларға дайындық.
Теңіз кемелері жүктерді тек жабдықталған порттарға ғана емес,
сонымен қатар ашық рейдтерде (мысалы, Қиыр Солтүстікте, Қиыр Шығыста)
жүк операцияларын жүргізуге тура келетін жағалау аймақтарына жеткізеді.
Кемені рейдтік операцияларға дайындау жөнелту портында да алдын
ала жүргізіледі; ол мыналарды қамтиды:
- кеме корпусын, зәкір, руль, арқандап байлау және жүк құрылғыларын
тексеру;
- жүзу құралдарын арқандап байлау үшін және бакштерге, крандарға,
жүк мүкәммалына (торлар, арқандар, блоктар, храпцтар, жүк алаңдары,
грейферлер және жүк операциялары орындарын жарықтандыру құралдары)
қажетті Тростар санын сатып алу);
- жүзу құралдарын, тракторларды, арнайы контейнерлерді және басқа
да қажетті тиеу техникасын алу;
- экипаж мүшелері қатарынан жұмыс бригадаларын ұйымдастыру.
Трюмдерді жүктеуге ерекше назар аударылады. Трюмдерде жүктің
орналасуы кеменің межелі пункттерге кіру тәртібіне сәйкес келуі тиіс,
өйткені, әдетте, кемелер жағалауға келе жатқанда бір емес, бірнеше түсіру
және тиеу пункттері тағайындалады. Бұдан басқа, рейдтерде жүктерді кең
фронтпен (яғни бірнеше трюмге) және кеменің теңізде жүзу сапасын
нашарлатпай түсіру және тиеу мүмкіндігін қарастыру қажет (шамадан тыс
дифферентке, қисайтуға, артық үйілген палубаға, бекітілмеген палубалық
жүкке жол бермеу).
Ашық рейд деп кемелердің зәкірде тұруы үшін белгілі бір жағдайларда
ғана жарамды және жел мен толқынның әсерінен қорғалмаған акватория
түсініледі. Мұнда жүктерді кейіннен жабдықталмаған жағалауда орналасқан
порт пункттеріне жеткізу арқылы түсіру жүргізіледі.
Зәкірлік тұрақтардың жағалаулары бар рейдтердегі орындары
жағалаудан едәуір қашықтықта (2-3 миль) болады. Жүк операцияларына
қатысатын құралдарға кемеге дейін және кері қарай үлкен жүгірістер жасауға
тура келеді. Бұл жүк жұмыстарының қарқынын төмендетеді және кеменің
тұру уақытын ұзартады.
Рейдтік порт пункттері теңізге құятын өзендерде жиі орналасады. Жүзу
құралдарына арналған паналар, оларды тиеуге және түсіруге арналған
айлақтар өзен сағаларында немесе лагундарда салынады. Теңізде жүзу
құралдарын шығару және оларды порт пунктіне енгізу әдетте таяз бардың
өтуімен байланысты және толқу болмаған кезде ғана мүмкін болады.
Жартасты жағалаулардағы ашық рейдтердің ауданы әдетте кішкентай.
Кеменің зәкірге қойылуы мүмкін тереңдіктер жағалауға жақын тар жолақпен
өтеді. Түбі жартасты, тегіс емес. Зәкірлер нашар ұсталады.
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Жел күшейген кезде кеме қозғала бастайды, сондықтан жүк
операцияларын дереу тоқтатып, теңізге дауыл қою керек.
Мұз қататын теңіздерде мұз жағдайының үнемі өзгеріп отыруынан
қиындықтар туындайды. Дрейфтік мұз кеменің Зәкір тұрағын ауыстыруға
немесе зәкірге тұрмауға, ал түсіруді дрейфте немесе тіпті жолда, дрейфтік
мұздардан жалтаруға мәжбүрлейді.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты:
- Зәкір тұрағының орнын таңдау кезінде 10 метрлік изобатты кесіп
өтпеу керек, әрқашан кеменің одан тыс мүмкін болатын циркуляциясының
шеңберін орналастыру керек;
- түсіру кезінде кеменің шамадан тыс дифферентіне немесе қисаюына
жол беруге болмайды, барлық палубалық жүктен найтовты бірден алуға
болмайды, өйткені кеме ауа райының нашарлауымен Дереу теңізге кетуге
дайын болуы тиіс;
- ұзақ жүк операциялары кезінде зәкірді сорып алмау және топырақпен
жуылмау үшін әрбір 3-5 тәулік сайын мезгіл-мезгіл ауыстырып отыру
ұсынылады, бұл зәкірден кенеттен түсіру мүмкіндігін нашарлатады;
- зәкірлі тұрақ орнын таңдау кезінде осы аудандағы теңіз деңгейінің
ауытқуын ескеру қажет.
Рейдке жақындаған кезде, Егер ауа-райы қолайлы болса және жүк
операцияларын орындауға мүмкіндік берсе, жүк жебелері немесе крандар
қаруланып, жұмыс жағдайына орнатылса және палубалық жүктің рейдке
келгеннен кейін бірден түсірілетін бөлігін босатуға кіріссе.
Зәкірді рейдке қайтарғаннан кейін кеме жағалаудағы жүзу құралдарын
қабылдау үшін дайындалады. Ол үшін ернеулеріне кранцтар ілінеді,
дауылтраптарды дайындайды, олардың жанында құтқару шеңберлері
орнатылады, рейдтік жүзу құралдарынан арқандап байлау үшін лақтыру
ұштарын дайындайды, сондай - ақ оларды жүзу құралдарына берген
жағдайда арқандап байлау құралдарын және борт бойымен мұрыннан
кеменің артқы жағына дейін жүргізетін және сырғаларды әрқашан судың
үстінде болатындай етіп ұстайды. Бурундуктар кеме бортына арқандап
байлау кезінде жүзу құралдарымен пайдаланылады.
2-тапсырма Жүктерді теңізге шығару.
а. Жүкті кемеден кемеге байланыссыз тәсілмен беру
Жүкті кемеден кемеге берудің байланыссыз әдісі-бұл артық жүктеме
әдісі, онда кемелер бір-бірінен қауіпсіз қашықтықта болады. Мұндай әдістер
теңізде ұзақ уақыт тұрған кемелерге жабдықтарды, отынды, суды беру үшін,
толқудың және желдің болуына байланысты кемелер бір-біріне арқандап
байланған жүк операцияларын жүзеге асыра алмайтын жағдайларда балық
өндіретін кемелерден балық қабылдау үшін қолданылады.
Жүктерді берудің байланыссыз әдістерін екі негізгі түрге бөлуге
болады: траверс және кильватер. Траверс әдісі қатты және сұйық жүктерді
беру үшін қолданылады, кильватер - тек сұйық жүктерді беру үшін (2.6.1
сурет.).
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2.6.1-сурет қатты жүктерді траверс тәсілімен беруге арналған Леерлік
құрылғы.
- Сурет 2.6.1 қатты жүктерді траверс тәсілімен беруге арналған леерлік
құрылғының принциптік схемасы көрсетілген. Кемелер арасында леер 4 жүк
көлігі тартылады, оның түпкі ұшы II қабылдаушы кемеде глаголь-ГАК 5
көмегімен бекітіледі. Леердің жүріс ұшы 1-блок арқылы жүкшығыр
барабанына I таратушы кемеде өтеді. Леер бойынша 3 тартқыштардың
көмегімен 7-Розин оған 6 жүкке арналған контейнермен ілінеді. Трюмнен
жүк леерлік құрылғыға 2 жүк буынымен беріледі. Қабылдаушы кемеде 3
тарту канифас-блок арқылы шығырға өтеді. Контейнердің ілмектерін
жылжымалы канифас-блокқа жалғағаннан кейін беретін кемеде жүкшығыр
жүк леерінің әлсіз тұсын таңдайды. Жүк леері тартылғаннан кейін және жүк
салынған контейнер фальшборттың үстінен көтерілетін болады, беруші
кеменің сигналы бойынша қабылдаушы кемеде лебедчик контейнерді Леер
бойынша жылжыта отырып, 3 тартқышты таңдайды. Контейнер қабылдаушы
кеменің палубасынан жоғары болған кезде, беруші кеменің жүкшығыры жүк
тиелген контейнерді қабылдаушы кеменің палубасына түсіріп, жүк тиейтін
леерді уландырады.
Кемелер арасындағы қашықтық өзгерген кезде жүк көтергіш жарылып
кетпеуі үшін лебедник оның кернеуін үнемі қадағалап отыруы керек және
қажет болған жағдайда оны уақытында түзетуі керек.
Бұл әдістің маңызды кемшіліктерінің бірі-лебедкаларды басқару мұнда
қолмен жүзеге асырылады және егер лебедка қате болса, жүк көтергішінің
үзілуі мүмкін.
Сұйық жүктерді байланыссыз траверс тәсілімен беру кезінде
шлангтарды арқандардың көмегімен салмақта ұстап тұру үшін құрылғы
қолданылады. Мұндай құрылғының нұсқаларының бірі 2.6.2. суретте
көрсетілген.
Жүктерді траверс тәсілімен беру кезіндегі жүк операцияларының
сәттілігі курстардың қатаң үйлесімділігіне, кемелердің жылдамдығына және
тәжірибелі лебедкалардың нақты жұмысына байланысты.
Жүктерді траверспен беруге арналған анағұрлым жетілдірілген және
сенімді құрылғылар арқанның тартылуын ұстап тұрудың автоматты жүйесі
бар леерлік құрылғылар және параллель бағыттармен жүретін кемелердің
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бортына жүкті борттан беруге мүмкіндік беретін телескопиялық жебелер
болып табылады.

2.6.2-сурет. Жүктерді берудің траверстік тәсілі:
1-танкер; 2-тартқыш тростар; 3-жүк шлангі; 4-көтергіш трос;
5-суға арналған шланг; 6-бункерленетін кеме.
б. Артқы танкерден бункерлеу
Танкер артқы жағынан құбылмалы шлангты түсіреді, оның соңында
соңында қалқымалы өсімдік кабелі қосылады. Бункерлік кеме осы кабельді
ұстап, оның көмегімен шлангты таңдайды, содан кейін шлангты өзінің отын
жүйесіне қосады. Танкерден алынған шлангтың ұзындығы ауа-райына
байланысты және 160-220м жетеді 2.6.3(сурет.).

2.6.3-сурет. Жемшөп бункері:
1-шланг; 2-шланг шкентелі; 3-шланг тросы; 4-буек;
5 - "қашықтан" қалтқы
2.7 ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1.
Кемелерді басқару туралы жалпы мәліметтер. Анықтама.
2.
Кемені басқаруға рмрс талаптары.
3.
ИМО-ның кеменің маневрлігіне және маневрлік элементтерді
анықтауға қойылатын талаптары(ИМО а.751 (18) қарары, MSC Circ.1053).
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4.
Бұранданың су ағынындағы жұмысы. Бұрандалы пышақтың
шабуыл бұрышы.
5.
Кеменің оқшауланған корпусының судағы қозғалысы. Ілеспе
ағын және батокс ағыны туралы түсінік.
6.
Бұранда кешенінің жұмысы кезінде алдыңғы жүріске бұранда
жұмысы кезінде пайда болатын күштер.
7.
Артқы жүріске бұранда жұмысы кезінде бұранда кешенінің
жұмысы кезінде пайда болатын күштер.
8.
Қозғалыс басталған кезде бұрандалар кешенінің жұмысы кезінде
пайда болатын күштер.
9.
Бұранда кешенінің өтпелі режимдердегі жұмысы кезінде пайда
болатын күштер
10. Кеменің винті мен рульіне әсер ететін күштерді бөлу, осы
күштердің шамасына шөгу мен дифференттің әсері.
11. Бұранда кешенінің жұмысы кезінде пайда болатын күштер.
Оларды азайту үшін сындарлы шаралар.
12. Кеменің артқы жүрісте басқарылуы.
3-ТАРАУ Кеменің навигациялық аспаптары мен құралдары
3.1.

Навигациялық аспаптардың түрлері, мақсаты, құрылысы және
техникалық сипаттамалары туралы ақпарат

Навигациялық құралдар:
1 - компастар;
2-гироазимуттар;
3-автокөлік салушылар;
4-биіктік өлшегіштер;
5-лагтар;
6-лоттар;
7-эхолоттар;
8-секстандар, арналған:
- кеме, ұшу аппараты және басқа да жылжымалы объектілер
қозғалысының жекелеген элементтерін өлшеу үшін;
- олардың орналасқан жерін анықтау үшін; және
- қаруды қолдану үшін бастапқы деректерді алу үшін.
1 Компас
Компас (теңізшілердің кәсіби сөйлеуінде: компас) - бұл рельефті
жеңілдететін құрылғы. Компастың түбегейлі әр түрлі үш түрі бар:
1-магниттік компас, 2-гирокомпас және 3-электронды компас.
1-магниттік компастың құрылу тарихы.
XVIII ғасырда ол жол компасы деп аталды. Шамамен, компас Қытайда
б.з. д. 2000 жылы ойлап табылған және шөлдер бойымен қозғалыс бағытын
көрсету үшін қолданылған. Еуропада компастың өнертабысы XII—XIII
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ғасырларға жатады, бірақ оның құрылғысы өте қарапайым болып қалды —
тығынға бекітілген және су ыдысына түсірілген магниттік көрсеткі. Суда
көрсеткі бар тығын дұрыс бағытта болды. Xivv басында. итальяндық Ф.
Джойя компасты едәуір жақсартты. Ол магниттік көрсеткіні тік түйреуішке
салып, жебеге 16 румбқа айналдыра отырып, жеңіл шеңбер — катушканы
байлады. XVI ғасырда. катушканы 32 румбқа бөлуді енгізді және кеменің
компасқа әсерін жою үшін жебесі бар қорапты гимбалға сала бастады. XVII
ғасырда. компас пеленгатормен қамтамасыз етілді-оның ортасында жебенің
үстіндегі қораптың қақпағына бекітілген ұштары бар айналмалы диаметрлі
сызғыш.
Мысалы, Адриановтың компасы қарастырылады. Адрианов компасы 1
корпусынан тұрады, оның ортасында иненің ұшына 3 магниттік көрсеткі
орналастырылған. Жебенің тежелмеген күйінде оның солтүстік ұшы
солтүстік магниттік полюске, ал оңтүстік — оңтүстік магниттік полюске
бағытта орнатылады. Жұмыс істемейтін жағдайда жебе 6 тежегішпен
бекітіледі. Компас корпусының ішінде 120 бөлікке бөлінген 2 дөңгелек
шкаласы (лимб) орналасқан. Бір бөлімнің бағасы 3° немесе бұрыш
өлшегіштің 50 кіші бөлімі (0-50). Шкала екі есе цифрландыруға ие. Ішкі
цифрландыру сағат тілінің бағыты бойынша 0-ден 360° - қа дейін 15° арқылы
(шкаланың 5 бөлімі) қолданылады. Шкаланың сыртқы цифрлануы бұрыш
өлшегіштің 5 Үлкен бөлінісі (шкаланың 10 бөлінісі) арқылы сағат тіліне
қарсы бағытта қолданылады. Жергілікті заттарға (бағдарларға) бұрыштама
қою және Компас шкаласы бойынша есепті алу үшін компастың айналмалы
сақинасында нысаналық құрал (ұшасы мен кентірегі) 4 және есептеу
көрсеткіші 5 бекітілген.
Компастың жұмыс принципі компастың тұрақты магниттерінің магнит
өрісінің Жердің магнит өрісінің көлденең компонентімен әрекеттесуіне
негізделген. Еркін айналатын магниттік көрсеткі магнит өрісінің күш
сызықтары бойымен орналасқан оське айналады. Осылайша, көрсеткі
әрқашан ұштардың бірін солтүстік магниттік полюске баратын магнит өрісі
сызығының бағытына бағыттайды.
2-гирокомпастың тарихы
Гирокомпас-жер бетіндегі бағытты көрсететін құрылғы; оның
құрамына бір немесе бірнеше гироскоп кіреді. Ірі теңіз кемелерінің
навигациялық және басқару жүйелерінде барлық жерде қолданылады;
магниттік компастан айырмашылығы, оның көрсеткіштері Солтүстік
полюстің нақты географиялық (магниттік емес) бағытына байланысты.
Әдетте гирокомпас қолмен немесе автоматты басқарылатын кеменің рульдік
жүйелерінде тірек навигациялық құрылғы ретінде, сондай-ақ басқа түрдегі
әртүрлі мәселелерді шешуде, мысалы, әскери кеменің зеңбірегін бағыттау
кезінде нақты бағытты анықтау үшін қолданылады. Теңіз гиро-компасы
әдетте өте ауыр; кейбір конструкцияларда гироскопиялық ротордың салмағы
25 кг-нан асады. Гирокомпастың қалыпты жұмысы үшін үдеуді сезінбейтін
және жер бетіне қатысты бекітілген тұрақты негіз қажет, бұл ретте оның
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қозғалу жылдамдығы осы ендіктегі жердің тәуліктік айналу жылдамдығымен
салыстырғанда шамалы болуы тиіс.
Қазіргі гирокомпастың прототипін бірінші болып г. Аншюц-Кэмпф
(1908 жылы патенттелген), көп ұзамай ұқсас құрылғыны Э. Сперри (1911
жылы патенттелген). Кейінгі жылдары әртүрлі модификациялардың көптеген
гиро-компастары жасалды, бірақ олардың ең сәттілері Аншюц пен Сперри
құрылғыларынан
түбегейлі
ерекшеленбеді.
Заманауи
дизайндағы
құрылғылар алғашқы модельдермен салыстырғанда едәуір жетілдірілген;
олар жоғары дәлдікпен және сенімділікпен ерекшеленеді және пайдалану
ыңғайлы.
Қарапайым гироскоп сұйықтықта жүзетін қуыс доптың ішіне ілінген
гироскоптан тұрады; гироскопы бар доптың салмағы оның ауырлық
орталығы гироскоптың айналу осі көлденең болған кезде оның төменгі
бөлігіндегі доптың осінде орналасады.
Гирокомпас экваторда орналасқан және оның гироскопының айналу осі
батыс — шығыс бағытымен сәйкес келеді делік; ол сыртқы күштердің
әсерінен болмаған кезде ғарышта өзінің бағытын сақтайды. Бірақ жер
айналады, күніне бір айналым жасайды. Жақын жерде орналасқан
бақылаушы планетамен бірге айналатындықтан, ол гироскоп осінің Шығыс
ұшы (E) көтеріліп, Батыс (W) құлағанын көреді; доптың ауырлық орталығы
Шығысқа және жоғарыға қарай жылжиды (B позициясы). Алайда, жердің
тартылыс күші ауырлық центрінің мұндай ығысуына кедергі келтіреді және
оның әсерінен гироскоп осі жердің күнделікті айналу осіне, яғни солтүстік —
оңтүстік бағытына сәйкес келеді (сыртқы күш әсерінен гироскоп осінің
айналмалы қозғалысы прецессия деп аталады). Гироскоптың осі солтүстікоңтүстік бағытымен сәйкес келген кезде (N-S, в позициясы) ауырлық
орталығы тігінен төменгі қалыпта болады және прецессияның себебі
жоғалады. "Солтүстік" (N) белгісін гироскоп осінің тиісті ұшы орналасқан
доптың орнына қойып, оның шкаласын қажетті бөліктермен байланыстыра
отырып, сенімді компас алынады. Нақты гирокомпаста компастың ауытқуын
өтеу және орынның кеңдігіне түзету қарастырылған. Гирокомпастың әрекеті
жердің айналуына және гироскоп роторының оның суспензиясымен
әрекеттесу ерекшеліктеріне байланысты.
2-NAVSTAR навигациялық жүйесінде электрондық компас құру
тарихы
Мұнда спутниктік навигациялық жүйелер арқылы координаталарды
анықтау принципіне негізделген компас қарастырылады. Сондай-ақ,
резисторлық магнит блогын сенсор ретінде пайдаланатын компастар бар.
Электрондық компастың құрылу тарихы спутниктік навигация
жүйелерімен тығыз байланысты.
Мұндай компастың жұмыс принципі өте қарапайым:
1.
Спутниктерден алынған сигналдардың негізінде спутниктік
навигация жүйесі қабылдағышының (және, тиісінше, объектінің)
координаттары айқындалады)
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2.
Координаттар анықталған уақыт сәті анықталды.
3.
Белгілі бір уақыт аралығы күтіледі.
4.
Нысанның орналасқан жері қайта анықталады.
5.
Екі нүктенің координаттары мен уақыт аралығының өлшемі
негізінде қозғалыс жылдамдығының векторы есептеледі және одан:
- қозғалыс бағыты
- қозғалыс жылдамдығы
2-қадамға өту жүзеге асырылады.
Шектеулер:
Әрине, егер объект қозғалмаса, қозғалыс бағытын білу мүмкін
болмайды. Ерекшелік-бұл өте үлкен нысандар (мысалы, ұшақтар), онда 2
қабылдағышты орнатуға болады (мысалы, қанаттардың ұштарында). Бұл
жағдайда екі нүктенің координаттарын объект қозғалыссыз болса да бірден
алуға болады және 5-тармаққа өтіңіз.
Тағы бір шектеу жерсеріктік позициялау жүйелерінің координаттарын
анықтаудың дәлдігіне байланысты және негізінен баяу жүретін объектілерге
(жаяу жүргіншілерге) әсер етеді.
2 Гироазимут
Гироазимут - навигациялық гироскопиялық құрылғы:
- гироскоптың негізгі осі бастапқыда бағытталған көлденең
жазықтықта берілген бағытты сақтау үшін; және
- берілген бағытқа қатысты бұрылу бұрыштарын өлшеу үшін (бұрылу
бұрыштары).
Гироазимут:
берілген
азимут
бағытын
сақтауға
арналған
гироскопиялық құрылғы. Гироазимутта ауырлық орталығы геометриялық
центрге (суспензия нүктесіне) сәйкес келетін 3 еркіндік дәрежесі бар тепетеңдік гироскопы қолданылады, сондықтан гироазимут кеменің маневрі мен
тербелісі кезінде пайда болатын Инерция күштеріне әсер етпейді.
Гироазимуттар курс көрсеткіштері ретінде қолданылады. Гироскопты
меридианға қатысты тұрақты бағытты көрсететін гироазимутқа айналдыру
үшін гироскоптың негізгі осінің шынайы меридианның жазықтығына
қатысты кетуін (ауытқуын) есептеп, оны өтеу керек. Бұл функцияны
азимутты түзеткіш орындайды. Гироскоптың азимуттағы көлденең
координаттар жүйесіне қатысты тұрақты тепе-теңдік позициясы жоқ,
сондықтан барлық гироазимуттарда гироскоптың негізгі осі горизонталь
түзеткіштің көмегімен Горизонт жазықтығында жасанды түрде ұсталады.
3 Автотөсегіш
Автотөсегіш гирокомпастан курс көрсеткіштерін, ал лагтан өткен
қашықтық туралы деректерді ала отырып, навигациялық картада кеменің
бағытын автоматты түрде төсейтін аспап.
Жалпы
қабылданған
анықтамаға
сәйкес,
автопрокладшы,
гирокомпастан курс көрсеткіштерін ала отырып, навигациялық картада
кеменің бағытын автоматты түрде жүргізетін аспап, ал лагтан өткен

266

қашықтық туралы немесе радионавигациялық жүйенің сигналдары бойынша
деректер. Бұрын автопрокладчик одограф деп аталды.
Автопрокладчик-алған кезде навигациялық картадағы төсемді
автоматты түрде жүргізетін навигациялық аспап:
- гирокомпастан курстың көрсеткіштері;
- лагтан немесе радионавигациялық жүйенің сигналдары бойынша
жүріп өткен қашықтық туралы деректер; сондай-ақ
- дрейф пен ағымға түзетулер.
4 Квадрант
Квадрант, әдетте, π / 2-ге (шеңбердің төрттен бір бөлігі) дейін
бағдарламаланатын және бұрышты бекіту үшін тақтайшаның немесе
телескоптың бір ұшымен пластинаға бекітілген бұрыштарды санауға
арналған бөліктен тұрады.
5 Кеме лагы- кеменің жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғы.
Ежелгі уақытта қолмен немесе салалық лагтар лаг ретінде қолданылған
(және осы күнге дейін кішігірім кемелерде қолданылады). Бұл үшбұрышты
пішінді тақтай (сектор), оған арқан (сызық, лаглин) және жүк байланған.
Түйіндер бір-бірінен белгілі бір қашықтықта сызықта байланған. Тақта артқы
жағына лақтырылады және белгілі бір уақыт ішінде (әдетте 15 секунд немесе
1 минут) өткен түйіндердің саны қайта есептеледі. Осыдан түйіндердегі
кеменің жылдамдығын өлшеу келді, 1 түйін сағатына 1 теңіз миліне тең.
Қазіргі заманғы құрылғылардың жұмыс принципі судың қысымын
өлшеуге немесе теңіз түбін гидролиздеуге негізделген. Ең көп таралған лагбұл судың қысымымен айналатын бұрылыс. Уақыт бірлігіне айналу саны
электронды немесе механикалық құрылғының көмегімен анықталады.
Әдетте, Лагтың бұрылғышы кеменің корпусына бекітіледі, бірақ кішігірім
кемелерде Лагтың портативті нұсқасы қолданылады, онда бұрылыс
кабельдегі артқы жағына лақтырылады, ал өлшеу механизмі матростың
қолында болады.
5.1 суға немесе топыраққа қатысты кемемен өткен қашықтықты,
жылдамдықты жəне өлшеуге арналған навигациялық аспап.
Біріншісі салыстырмалы лаг, екіншісі абсолютті лаг деп аталады.
Әрекет принципіне сәйкес салыстырмалы лагтар гидродинамикалық және
индукциялық (электродинамикалық немесе электромагниттік) болып
бөлінеді. Гидродинамикалық лагтар кеме қозғалысы кезінде теңіз ортасында
пайда болатын гидродинамикалық қысымды өлшеу және өтеу принципі
бойынша жұмыс істейді. Гидравликалық құрылғы сезімтал элементке судың
толық және статикалық қысымын жібереді. Соңғысы-гидродинамикалық
қысымды (толық және статикалық айырмашылық) тіркейтін және оны
өлшенетін
қысымға
пропорционалды
жылдамдыққа
айналатын
электромеханикалық есептеу құрылғысына әсер ететін механикалық күшке
айналдыратын механикалық дифманометр. Түзету енгізілгеннен кейін
есептеу құрылғысында кеме жүріп өткен қашықтыққа айналатын суға
қатысты нақты жылдамдық алынады. Датчиктер арқылы жылдамдық пен
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қашықтық туралы мәліметтер қайталағыштарға беріледі. Элементтің
сезімталдығына байланысты гидродинамикалық лагтар айналмалы және
механикалық және сұйық (сынап) диафанометрлері бар. Айналмалы Л. кеме
қозғалған кезде судағы бұрылыс жылдамдығын өлшейді. Осы жиілікте кеме
жүретін қашықтық анықталады, содан кейін ол жылдамдыққа қайта
есептеледі. Механикалық лагтар кеменің жылдамдығын гидродинамикалық
қысым шамасы бойынша, сұйықтық — қысымға пропорционал сынап
бағанасының биіктігі бойынша өлшейді. Гидродинамикалық лагтар кеменің
суға қатысты жылдамдығын 2-50 уз шегінде (қателігі 0,5 уз-дан артық емес)
және өткен қашықтықты (қателігі 0,02 мильден артық емес) өлшейді.
Индукциялық немесе электромагниттік лагтар магнит өрісінің әсерінен
өткізгіште пайда болатын электр қозғаушы күшті өлшейді (Фарадей заңы).
Кеменің су асты бөлігінде герметикалық айналмада электромагниттік
(датчик) орнатылған. Кеменің қозғалысы кезінде магниттік күш сызықтары
жақсы өткізгіш болып табылатын теңіз суының қабатында ЭҚК
индукциялайды, оның шамасы кеменің суға қатысты жылдамдығына
пропорционалды және датчиктің екі жағында орнатылған электродтардың
көмегімен алынады. Сенсордан келетін сигналдардың кернеуі түрлендіріліп,
күшейтіледі. Оны жүріп өткен қашықтыққа пропорционалды жиілікте кернеу
импульстарын шығаратын арнайы құрылғыға беруге болады (әр миль үшін
200-ге дейін). Индукциялық лагтардың сезімталдығы жоғары (кеме
жылдамдығы 0,1-ден 25-70 уз-ға дейін жұмыс істейді); жылдамдықты
алдыңғы және артқы жүрісте өлшей алады; пайдалану оңай және сенімді.
Қашықтықты өлшеу дәлдігі кеме жүретін жолдың 1-2% құрайды.
Теңіз түбіне қатысты жылдамдықты өлшеу үшін (абсолюттік лаг)
гидроакустикалық лагтар қолданылады (әдетте, ашық теңізде қауіпсіз жүзу,
зәкірден қою, түсіру, арқандап байлау кезінде кеменің айлаққа қауіпсіз келуі
және т.б. үшін ірі тоннажды кемелерде).
6 Лот - тереңдік өлшегіші
Лот-тереңдікті өлшеуге арналған гидрографиялық және навигациялық
аспап.
Бастапқыда (желкенді Флот кезінде) тереңдікті өлшеу үшін жұқа
арқанмен (лотлинмен) әдетте қорғасын болатын шайнек лот ретінде
пайдаланылды. Лот кеменің алдыңғы арналарынан түсіп кетті. Кейде
шәйнектің төменгі бөлігінде шұңқырдың табиғатын анықтау үшін топырақ
бөлшектері жабысып қалуы үшін маймен майланған депрессия пайда болды.
Тереңдікті өлшеу принципі бойынша лоттар бөлінеді:
1-қолмен, 2-механикалық және 3-гидроакустикалық (эхолоттар).
1-қол лоты салмағы 3,5-5 кг конустық немесе пирамидалық жүк болып
табылады, оған бекітілген трос-лотлин, оған метрлік немесе футтық белгілер
(маркалар) салынған. Бар түрі лот — диплот (нидерл. dieplood), ол үлкен
тереңдікті өлшеу үшін қолданылады және 20-30 кг ауыр жүкпен
ерекшеленеді. Өлшеу бойынша отсчету ұзындығының лотлиня кезінде
кермесі кезде жанасу түбін. Осы типтегі лоттардың кемшілігі-төмен
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жылдамдықта өлшеу қажеттілігі (3-5 түйінге дейін, яғни 50 м тереңдікте 5-9
км/сағ) немесе кеме тоқтаған кезде және үлкен тереңдікте түбіне тиген сәтті
анықтау қиынға соғады.
2-Механикалық лот-бұл түбіндегі судың гидростатикалық қысымын
өлшейтін құрылғы, механикалық лоттың қарапайым нұсқасы - жоғарғы
жағынан дәнекерленген және төменгі ұшымен суға батырылған ауамен
толтырылған
тік
түтік.
Тереңдігі
судың
көтерілу
биіктігімен
анықталады(мысалы, түтіктің ішкі қабырғаларына қолданылатын бояудың
жуылуы немесе түсінің өзгеруі). Механикалық лотпен өлшеу жағдайында
лотлиннің вертикалдылығы маңызды емес болғандықтан, механикалық лот
жүрісте 200 м дейін тереңдікті өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін (16 түйінге
дейін, яғни 28 км/сағ). Үлкен тереңдікті өлшеуге арналған механикалық
лоттар терең өлшеу машиналары деп аталады.
7 Эхолот тереңдікті түбінен шағылысқан акустикалық импульстің өту
уақытымен өлшейді.
Қазіргі уақытта лоттар навигациялық құралдар ретінде барлық жерде
дерлік эхолоттармен ығыстырылған, алайда океанографиялық зерттеулерде
Температураны өлшеуге, тереңдіктегі су сынамаларын алуға арналған
құрылғылармен және төменгі топырақтың сынамаларын алуға арналған
қармауыштармен жабдықталған батометр лоттар пайдаланылады.
8 Секстан (Октан) - астрономиялық навигация құралы
Секстан (шығу тегі: лат. sextans, sextantis-алтыншы бөлік) - екі
көрінетін объект арасындағы бұрыштың шамасын өлшеу үшін қолданылатын
өлшеу құралы. Әдетте сектан географиялық координаттарды анықтау үшін
астрономиялық объектінің көкжиектен жоғары көтерілуін өлшеу үшін
қолданылады. Мысалы, измерив жоғарылау бұрышы Күн түсте болады
вычислить кеңдік. Секстанның көмегімен бұрыштарды 140°дейін өлшеуге
болады.
Секстан шкаласының ұзындығы толық шеңбердің 1/6 немесе 60°
құрайды,демек сектан атауы. Октант-ұқсас құрылғы, бірақ қысқа шкала
(шеңбердің 1/8 немесе 45°), ол сектан ауыстырылғанға дейін 1767 жылға
дейін қолданылған. 1767-да навигациялық альманахтың алғашқы басылымы
өзінің кестелерінде ай қашықтықтарын жинады, бұл навигаторларға күн мен
Айдың арасындағы бұрышты біле отырып, ағымдағы уақытты есептеуге
мүмкіндік берді. Алайда, бұл бұрыш кейде 90° - тан асады, сондықтан оны
октантпен өлшеу мүмкін емес.
Секстанда екі объектінің бейнелерін олардың біреуін екі рет көрсету
арқылы біріктіру принципі қолданылады. Бұл принципті Исаак Ньютон 1699
жылы ойлап тапқан, бірақ жарияланбаған. Екі адам 1730-да сектан ойлап
тапты: ағылшын математигі Джон Хадли және американдық өнертапқыш
Томас Годфри. Сектан астролабты негізгі навигациялық құрал ретінде
ығыстырды.
Секстанды аспанда астроном Гевелиус сол шоқжұлдыз түрінде мәңгі
жасайды.
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Замануи секстан
Секстантқа астролабты ығыстыруға мүмкіндік берген басты ерекшелігі,
оны пайдалану кезінде астрономиялық объектілердің орналасуы құралдың
өзіне емес, көкжиекке қатысты өлшенеді. Бұл үлкен дәлдік береді.
Секстан арқылы бақылау кезінде Көкжиек пен астрономиялық объект
бір көру аймағында біріктіріліп, бақылаушы жүзіп келе жатқан кемеде болса
да, бір-біріне қатысты қозғалыссыз қалады. Бұл сектан қозғалмайтын
горизонтты тікелей көрсетеді, ал астрономиялық объект екі қарама — қарсы
айна арқылы өтеді.
Күннің көкжиектен жоғары көтерілуін анықтау үшін секстанды
қолдану
Секстандағы сурет екі түрді біріктіреді. Біріншісі-айна арқылы
аспанның көрінісі. Екіншісі-көкжиектің көрінісі. Сектан астрономиялық
дененің кескінінің төменгі шеті көкжиекке тигенге дейін тұтқаны және
бұранданы реттеу арқылы қолданылады. Өлшеу жүргізілетін уақыттың дәл
сәтін сағат көмекшісі белгілейді. Содан кейін биіктік бұрышы шкаладан,
вернерден және орнату бұрандасынан оқылады және уақыт өте келе
жазылады.
Осыдан кейін сіз кейбір математикалық процедуралардың көмегімен
деректерді түрлендіруіңіз керек. Ең қарапайым әдіс-жер шарында
қолданылатын астрономиялық объектінің тең шеңберін салу. Бұл шеңбердің
навигациялық Сан сызығымен немесе басқа көрсеткішпен қиылысуы дәл
орналасқан жерді береді.
Секстан-сезімтал құрал. Егер сіз оны тастасаңыз, доға бүгілуі мүмкін.
Құлағаннан кейін ол дәлдігін жоғалтуы мүмкін.
Секстан-жер бетіндегі аспан денелері мен бұрыштарының биіктігін
өлшеуге арналған шағылысу түріндегі бұрыш өлшегіш құрал. Секстандағы
айна жүйесі құрал жазықтығының өлшенген бұрыш жазықтығынан аздап
ауытқуынан туындаған қатені болдырмайтын сәулелердің бағытын
анықтайды. Осының арқасында Секстанның бұрыштарын өлшеу оны
қолыңызға ұстап, тіпті тербеліс жағдайында да жасалуы мүмкін. Сектан
құрылғысының идеясы И-ге тиесілі. Ньютонға (1699)және оны ағылшын Дж.
Гадлейм және американдық Т. Годфрей 1731 жылы бір-біріне тәуелсіз. Теңіз
астрономиясынан басқа, сектан навигация мен гидрографияда жағалау
бағдарлары арасындағы көлденең бұрыштарды өлшеу және олар бойынша
кеменің нақты орнын анықтау үшін қолданылады. Навигациялық
Секстанның көмегімен минуттың оннан бір бөлігіне дейінгі дәлдікпен
өлшеулер жүргізуге болады. Кейбір арнайы теңіз және авиациялық
Секстандарда гироскопиялық құрылғылар және шынайы горизонттың
жазықтығына қатысты көрінетін Горизонт болмаған кезде астрономиялық
өлшеулер жүргізуге мүмкіндік беретін басқа да жасанды деңгейлер мен
құрылғылар бар. Есептеу дәлдігін арттыру және өлшеу процесін жеңілдету
үшін мұндай Секстандар өлшеу уақыты үшін орташа есептеуді беретін орта
механизмдермен жабдықталады, ал кейбір Секстандарда өлшеу сәттерін
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қашықтықтан тіркейтін және оларға сәйкес келетін есептеу құрылғылары
болады.
Қазіргі навигациялық жүйелер
1. Радионавигация
2. Радиомаяки
3.Спутниктік навигация жүйесі
1.Радионавигация-радиотехникалық құралдар мен құрылғылардың көмегімен
кемелер мен ұшу аппараттарын жүргізудің теориялық мәселелері мен
практикалық тәсілдерін зерттейтін және әзірлейтін навигация мен
аэронавигация бөлімі.
Радионавигацияның негізгі міндеттері:
- кеменің немесе ұшу аппаратының координаттары, сондай-ақ олардың
өзара жағдайы; және
- берілген аудандарға (нүктелерге) шығу бағыттары және т. б.
Радионавигация есептерін шешу үшін радиокомпастар, радиомаяктар
және радионавигациялық жүйелер қолданылады.
2.Vortac аэронавигациялық жүйесінің радиомаягі, Германия
Радиомаяк-әртүрлі объектілердің, негізінен ұшақтар мен кемелердің
координаттары мен қозғалыс бағытын анықтау үшін пайдаланылатын
радиосигналдар шығаратын таратушы радиостанция. Радиомаяктың сигнал
параметрлері радиацияның бағытына байланысты: мысалы, оның
қарқындылығы немесе пеленгация уақыты.
Радиомаяктарды бұрыштық өлшегіш (азимуттық) радионавигациялық
құрылғыларға жатқызады, өйткені олар тек бағытты анықтауға арналған, ал
координаталарды табу бағыт туралы ақпараттың негізінде кемінде екі
радиомаякке арнайы есептеулерден кейін мүмкін болады.
Радиомаяктар ретінде сондай — ақ радионавигация мақсатына арнайы
арналмаған, бірақ радиосигналдың айрықша параметрлері (мысалы, жиілігі)
бар объектілер және белгілі тұрақты координаттары-хабар тарату
радиостанциялары,
радиоакустикалық
маяктар,
радиобуйлар,
радиолокациялық маяктар, авариялық радиомаяктар пайдаланылады.
Өлшеу әдісі бойынша радиомаяктардың кластары
Радиомаяктар бағыт бойынша өзгеретін радиосигнал параметріне және
радиотехникалық өлшеулердің тиісті әдісіне сәйкес сыныптарға бөлінеді:
- Қабылданған сигналдың қарқындылығын өлшеу арқылы бағыты
анықталатын амплитудалық маяктар;
- Фазалық маяктар-бағытты анықтау үшін сигнал фазасы өлшенеді;
- Жиілік маяктары-бағытты анықтау үшін сигнал жиілігі өлшенеді;
- Уақытша маяктар — бағытты анықтау үшін сигналды қабылдау сәті
белгіленеді;
Ең көп таралған амплитудалық радиомаяктар.
Мақсаты бойынша радиомаяктардың түрлері
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- Курстық маяктар, жармалық радиомаяктар-курстарды көлденең
немесе тік жазықтықта белгілеуге арналған, курсоглиссадалық жүйелерде
қолданылады;
- Пеленгтік радиомаяктар. Маяктың айналмалы бағдарлау
диаграммасының сигнал қабылдау уақытын бағдарлау диаграммасының
орны белгілі болған уақытпен салыстыру арқылы пеленгті анықтауға
арналған. Мұндай өлшеу үшін фокустық диаграмманың айналуы қатаң
синхрондалуы керек немесе маяк күн нөлдік белгіден өткен кезде қысқа
бағытты сигнал шығаруы керек;
- Маркерлік радиомаяктар. Тік жоғары бағытталған тар тұрақты күн
бар және навигациялық тұрғыдан маңызды пункттерді белгілеу үшін
қолданылады (мысалы, ұшақтар қонуға кірген кезде және кемелер портқа
жақындаған кезде бақылау пункттері, маршруттардың сыну пункттері немесе
фарватерлер және т.б.).
- Жетекті радиостанциялар-бағытталмаған сәулеленуі бар және
станциялардың әрқайсысы үшін айырым сигналдары (шақыру сигналдары)
бар радиостанциялар. Бағытты анықтау арнайы радиопеленгатордың
көмегімен ғана мүмкін болады.
Ұзын толқындар диапазонында (километр және одан да көп) жұмыс
істейтін радиомаяктардың әрекет ету қашықтығы 500 км-ге дейін болады.
Олар объектінің бүйірінен ~1-3° пеленгация дәлдігін қамтамасыз етеді
(азимут бойынша). Дециметрлік және сантиметрлік толқындар диапазонында
жұмыс істейтін барлық бағыттағы радиомаяктар тікелей көрінумен
шектелген әрекет ету ауқымына ие және азимутты 0,1-0,25°дейін анықтау
дәлдігін қамтамасыз етеді.
3.Спутниктік навигация жүйесі-жер үсті және ғарыш жабдықтарының
жиынтығынан тұратын, жер үсті, су және әуе объектілері үшін орналасқан
жерді (географиялық координаттар мен биіктікті), сондай-ақ қозғалыс
параметрлерін (қозғалыс жылдамдығы мен бағыты және т.б.) айқындауға
арналған кешенді электрондық-техникалық жүйе.
Спутниктік навигация жүйесінің негізгі элементтері:
• Арнайы радио сигналдарын шығаратын бірнеше (2-ден 30-ға дейін)
спутниктен тұратын орбиталық топтау;
• Орбиталар туралы ақпаратты түзету үшін спутниктердің ағымдағы
жағдайын өлшеу және оларға алынған ақпаратты беру блоктарын қамтитын
басқару мен бақылаудың жерүсті жүйесі;
• Координаттарды анықтау үшін пайдаланылатын қабылдау клиенттік
жабдығы ("спутникті навигаторлар");
• Қосымша: пайдаланушыларға координаттарды анықтау дәлдігін
едәуір арттыратын түзетулерді беру үшін ақпараттық радио жүйесі.
Спутниктік навигация жүйелерінің жұмыс принципі объектідегі
антеннадан (координаттарын алу қажет) жағдайы үлкен дәлдікпен белгілі
спутниктерге дейінгі қашықтықты өлшеуге негізделген. Барлық
спутниктердің позициялық кестесі өлшеу басталғанға дейін кез-келген
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спутниктік қабылдағышқа ие болатын альманах деп аталады. Әдетте
қабылдағыш альманахты соңғы өшірілгеннен бері жадында сақтайды және
егер ол ескірмесе, оны бірден қолданады. Әрбір спутник өзінің сигналында
бүкіл альманахты жеткізеді. Осылайша, жүйенің бірнеше спутнигіне дейінгі
қашықтықты біле отырып, альманах негізінде қарапайым геометриялық
құрылыстарды қолдана отырып, объектінің кеңістіктегі орнын есептеуге
болады.
Спутниктен қабылдағыштың антеннасына дейінгі қашықтықты өлшеу
әдісі радио толқындарының таралу жылдамдығының сенімділігіне
негізделген. Радиосигналдың таралу уақытын өлшеу мүмкіндігін жүзеге
асыру үшін навигациялық жүйенің әрбір спутнигі жүйелік уақытпен дәл
синхрондалған Атом сағаттарын пайдалана отырып, өз сигналының
құрамында дәл уақыт сигналдарын шығарады. Спутниктік қабылдағыштың
жұмысы кезінде оның сағаты жүйелік уақытпен синхрондалады және
сигналдарды одан әрі қабылдау кезінде сигналдың өзінде болатын сәулелену
уақыты мен сигналды қабылдау уақыты арасындағы кідіріс есептеледі. Осы
ақпаратпен навигациялық қабылдағыш антеннаның координаттарын
есептейді. Жылдамдық туралы ақпарат алу үшін навигациялық
қабылдағыштардың көпшілігі Доплер эффектісін пайдаланады. Сонымен
қатар, белгілі бір уақыт аралығында осы деректерді жинақтау және өңдеу
арқылы жылдамдық (ағымдағы, максималды, орташа), өткен жол және т. б.
сияқты қозғалыс параметрлерін есептеуге болады.
Шындығында, жүйенің жұмысы әлдеқайда күрделі. Төменде оларды
шешу үшін арнайы техникалық әдістерді қажет ететін кейбір мәселелер
келтірілген:
- Навигациялық қабылдағыштардың көпшілігінде Атом сағаттарының
болмауы. Бұл кемшілік, әдетте, кемінде үш (белгілі биіктікте 2 өлшемді
навигация) немесе төрт (3 өлшемді навигация) спутниктен ақпарат алу
талабымен жойылады; (сигнал болған кезде, кем дегенде бір спутниктен
ағымдағы уақытты жақсы дәлдікпен анықтауға болады).
- Жерсеріктердің орбиталарына әсер ететін жердің гравитациялық
өрісінің гетерогенділігі;
- Атмосфераның
гетерогенділігі,
соның
салдарынан
радио
толқындарының таралу жылдамдығы мен бағыты белгілі бір шектерде
өзгеруі мүмкін;
Жердегі нысандардан сигналдардың шағылысуы, бұл әсіресе қалада
байқалады;
- Жоғары қуатты таратқыштарды спутниктерге орналастыру мүмкін
еместігі, сондықтан олардың сигналдарын қабылдау тек сыртқы көріністе
мүмкін болады.
Қазіргі уақытта келесі спутниктік навигация жүйелері жұмыс істейді
немесе орналастыруға дайындалуда:
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NAVSTAR (GPS) АҚШ Қорғаныс министрлігіне тиесілі, оны басқа
мемлекеттер оның басты кемшілігі деп санайды. GPS деген атпен танымал.
Жалғыз толық жұмыс істейтін спутниктік навигация жүйесі.
ГЛОНАСС спутниктік топты орналастыру сатысында. Ресей Қорғаныс
министрлігіне тиесілі. Әзірлеушілердің айтуынша, NAVSTAR-мен
салыстырғанда кейбір техникалық артықшылықтары бар, бірақ қазіргі
уақытта бұл мәлімдемелерді спутниктік топтың жеткіліксіздігі және қол
жетімді клиенттік жабдықтың болмауына байланысты тексеру мүмкін емес.
Бэйдоу қазіргі уақытта Қытай қолданатын GNSS ішкі жүйесі тек осы
елде қолдануға арналған. Ерекшелігі-геостационарлық орбитада орналасқан
спутниктердің аз саны.
Galileo-жерсеріктік топтаманы құру сатысында тұрған Еуропалық
жүйе.
GPS
навигациясы.
Спутниктік
байланыстың
заманауи
технологиялары адам өмірі мен қызметінің барлық салаларында қолданыла
бастады. Бүгінгі таңда заманауи кеңсені немесе үйді интернетсіз, спутниктік
теледидарсыз
немесе
"спутниктік
ғасырдың"басқа
да
маңызды
жетістіктерінсіз елестету мүмкін емес. Спутниктік навигация жүйелері мен
GPS навигаторлары біздің өмірімізге қажетті электронды құрылғылар
арасында өз орнын тапты. GPS навигаторы мен эхолот кеме қатынасы мен
балық аулау саласында сәтті қолданылады, GPS навигаторлары әуесқой
балықшылармен бірдей танымал. Бүгінгі таңда көптеген автоконцерналар
машина жабдықтарының нұсқалары ретінде әртүрлі класстағы GPS
навигаторларының үлкен таңдауын ұсынады. Кейбір автомобильдер "базада"
GPS навигаторымен жабдықталған. GPS қабылдағыштары туристік салада өз
қолданысын тапты, бүгінде электроника дүкендерінің сөрелерінде GPS бар
PDA және навигациялық жүйелермен жабдықталған ұялы телефондарды жиі
көруге болады. GPS навигаторы соңғы бірнеше жыл ішінде кәсіби қымбат
жабдықтан қол жетімді тұрмыстық техникаға айналды, GPS карталарын
интернеттен де сатып алуға болады.
GPS қабылдағышы жердегі объектінің орналасқан жерін анықтау үшін
ғана қызмет етеді және оның координаттарын электрондық картамен
байланыстырады деген танымал пікірге қарамастан, GPS навигаторлары
бірқатар басқа пайдалы функцияларды орындайды. Олардың ішінде-оңтайлы
бағытты таңдау, объектіге жылдамдық пен қашықтықты анықтау және тағы
басқалар. Заманауи GSM карталары қандай да бір объектінің орналасқан
жерін, қажетті қаланы, үйді немесе көшені метрге дейінгі дәлдікпен табуға
мүмкіндік береді. Айта кету керек, заманауи GPS навигаторы кем дегенде бір
рет компьютерді немесе басқа электрониканы кездестірген кез-келген
адамды игере алады. Оның параметрлері мен қолдануында күрделі ештеңе
жоқ, тіпті бастаушы да ыңғайлы логикалық интерфейсті игере алады.
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3.2 Орын координаттарын, шынайы бағыттарды: курстарды,
пеленгтерді және курстық бұрыштарды анықтау бойынша есептеулер
17-ережені (В тармағы) тура түсіндіру әр түрлі маневрлік элементтері
бар кеменің тең емес жағдайына қояды, бұл жағдайдың белгісіздігіне және
бағыт пен жылдамдықты сақтайтын кеменің іс-әрекеттерді бастау үшін сәтті
бағалау күрделілігіне әкеледі.
17 (В тармағы) ережесі бойынша А кемесі делік (. 3.2.1 сурет) өзінің
жақындасу элементтерін сақтайтын, қауіпті жақындасу жағдайында жол
беруге тиіс шағын в кемесінен үлкен циркуляция диаметрі болады.

3.2.1-сурет-жол берілетін кеменің іс-қимылы
3.2.1 –сурет. Кеменің жол берген әрекеттері
В кемесі өзінің айналым диаметрін болжанатын соқтығысу нүктесінен
ОВ қашықтығына ескере отырып, жақындауға мүмкіндігі бар.
Өз бағытын және жылдамдығын сақтайтын А кемесі осы сәтте а '
позициясында болады және егер баяу жүретін немесе шағын көлемді кеме
маневр уақытын жіберіп алса, бұл жағдай сөзсіз соқтығысуға әкеледі.
17(в) ережесі бойынша өзінің қозғалыс элементтерін сақтайтын кеменің
айналым кезеңі жол беретін кемеге қарағанда үлкен болған кезде де осындай
жағдай туындайды.
Бағыт пен жылдамдықты сақтайтын үлкен кеме 17 МППСС Ережесіне
сәйкес "соқтығысуды бір жол беретін кеменің іс-әрекетімен алдын алу
мүмкін емес" сәтті күтуі керек болатын жағдайлардың салыстырмалы үлесі
үлкен, сондықтан мұндай жағдайларда соқтығысулар сөзсіз болар еді. Демек,
а кемесіне а позициясындағы соңғы сәтте маневр жасау қажет, онда жол
беретін кеменің кез келген әрекеті өзінің қозғалыс элементтерін сақтайтын
кеме үшін қауіпті емес.
Бағыт пен жылдамдықты сақтайтын кемеге жол беретін кеменің
олқылығынан немесе әрекетсіздігінен болатын салдардың алдын алу үшін,
шамасы, өзінің маневрлік кезеңін, циркуляция диаметрін, басты өлшемдерін,
қарсы келе жатқан кеменің координаттары мен қозғалыс элементтерін
анықтаудағы қателіктерді, сондай-ақ жақындап келе жатқан кемелердің өзара
жағдайын (қарсы келе жатқан кеменің курстық бұрышы мен ракурсы) ескере
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отырып, соңғы сәттің маневрін жүргізу қажет, яғни соңғы сәттің маневрін
әрдайым жол беретін кеме түспейтін қауіпсіз аймақ құрылатындай
қашықтықтан бастаған жөн.
Қозғалыс элементтерін сақтайтын А кемесінде R айналым радиусы бар
делік .Dпм қарсы келе жатқан в кемесіне дейін қандай арақашықтықта екенін
анықтау керек (сурет.3.2.2) в кемесі тарапынан іс-әрекеттерді қабылдамаған
кезде соңғы сәттің маневрін бастау және 17 (тармақ. В) Курс немесе
жылдамдықтың өзгеруі туралы, кемелер рұқсат етілген ең аз қауіпсіз
қашықтық кезінде айырылатындай. Ол үшін келесі компоненттерді ескеру
қажет:

3.2.2-сурет Басқа кеме тарапынан іс-әрекеттер қабылданбаған кездегі
соңғы сәт
D мп = Vo T мп

(3.2.1)

Мұнда: Тmp-tmp маневрлік кезеңінің уақыты
1. Тмп-рульді қайта салу сәтінен бастап айналыс бойынша кеменің
қозғалысы басталғанға дейінгі нақты кеменің маневрлік элементтерін заттай
жағдайларда айқындау кезінде анықталатын және тәжірибелік деректер
уақыты.
2. Өз кемесінің негізгі өлшемдері.
Айналымдағы алдыңғы жүрістегі айналу осі әдетте форштевеннен кеме
ұзындығының 1/3 бөлігінде болатыны белгілі. Өз кемесінің өлшемдерін
есепке алу үшін қажетті маневрді бастау қашықтығы формуладан
анықталады:
(3.2.2)
Dp = (2/3 L sin КУ+ В соѕ КУ) соѕес i
мұндағы: B-өз кемесінің ені;
i-бұрыш.
(3.2.2) негізге ала отырып, өз кемесінің өлшемдерін есепке алу үшін
қажетті ең жоғары және ең аз қашықтық:
Dp max = 2/3 L cosec I
Dp min = B cosec I
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КУ = 900 ; 2700 кезінде
КУ = 000; 1800 кезінде

3. Қарсы объектінің координаттарын анықтаудағы және қозғалыс
элементтерін анықтаудағы қателер.
а) пеленгтің өзгеруін анықтаудағы дәлсіздіктерден туындайтын қате
радиолокатормен қашықтықты өлшеу қатесінен басым болады. Сондықтан
Do анықтаған кезде негізгі қателік ∆p қате береді деп қабылдауға болады,
содан кейін пеленгация қатесін ескере отырып, соңғы сәттің маневрінің
басталу қашықтығының құрамдас бөлігі өрнектен анықталады:
D’ oш = D 2 н

δ(∆n)
∆D

cosec i

(3.2.3)

мұндағы: ∆n - алымы анықтаудағы қате
∆П анықтамасындағы қатенің шамасы көптеген себептерге және
негізінен қарама-қарсы кемеге Пеленг шамасын анықтаудағы қатеге
байланысты.
Пеленгтің орташа квадраттық қатесі:
σп = √(57.3

∆𝐥𝐥𝐥𝐥

)2 + m2r + m2u

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

(3.2.4)

мұндағы: ∆l - объект белгісінің нысаналық сызығымен симметриялық
бөлудің шекті қатесінің сызықтық шамасы;
r-сыпырудың басынан объектінің белгісіне дейінгі қашықтық;
mr-гирокомпастың қатесі;
mu-визуалды сызықты орталықтандырудағы қате.
б) планшеттегі тығыздағыштың дәлдігін зерттеу нәтижелеріне сәйкес
DH = 6*10 миль және Ku = 35° орташа Do анықтамасындағы қате 0,16 мильге
тең.
Do анықтау кезінде төсеу қателіктерін ескере отырып, соңғы сәтте
маневрді бастау қашықтығының құрамдас бөлігі қарсы кеменің бұрышына
байланысты:
(3.2.5)
D”ош = 0,16 cosec i
Соңғы сәттегі маневр қашықтығының жиынтық құрамдасы қателерді
ескере отырып, d 'ош және D"ош" сомасына тең
4. Радиус-бұл кеменің айналымы.
Соңғы сәттің маневрінің басталу қашықтығының құрамдас бөлігін
анықтау үшін ең қиыны өз кемесінің айналым радиусын есепке алу кезінде
алынған қашықтық болып табылады. Көрсетілген арақашықтық жақындау
кезінде кемелердің өзара жағдайына, кері бұрылу жағы мен кеме жүргізуші
соңғы сәттің маневрі кезінде алшақтық үшін қауіпсіз деп санайтын ең аз
жақындасу сәтінде кемелер арасындағы кеңістік қорына байланысты болады.
А және В соттары делік (3.2.3 сурет.) соңғы сәтте маневр жасау
қажеттілігі туындайтындай жақындастырылады. А кемесі в кемесіне қарай
айналым жасау туралы шешім қабылдады. Dмп Dр Dош терминдерін
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анықтағаннан кейін Dмп қашықтығын анықтау қажет , оны dmp анықтаған
кезде ескеру керек, сондықтан кемелер ең аз қауіпсіз қашықтықта бөлінеді. В
кемесінің жол сызығы кемелердің барлық өзара жағдайларында белгілі бір
қауіпсіз аймаққа қатысты болуы тиіс. Dм мәні бір айналым радиусымен,
сондай-ақ кеме айналымының радиусында π арқылы көрінетін кеңістіктің
кейбір қорымен анықталады.
W жанасу нүктесінен АВ сызығына перпендикулярды түсіреміз. Сонда
АВ табыс сомасын Dс + Dпр, құрамдас оның тең тиісінше және ВО және ОА.
Dс өрнектен анықталады:
мұндағы: К-перпендикуляр шамасы W 0.
Біз келесі түрлендірулерді орындаймыз:
K = h sin φ = h cos i
онда h = WE = n r - a
πr-маневрден кейін кемелер бөлінетін және қарапайым болу үшін π
арқылы көрінетін кеңістіктің резерві .айналым радиусының саны.
a=

r cos KY
cos i

h = r (n –
Dc = r cos i ( n ctg i –

cos KY

cos KY
sin i

cos i

)

)
(3.2.6)

3.2.3-сурет. Соқтығысу қаупі, соңғы сәтте маневр жасау қажеттілігі
туындайды
Dпр тең (. 3.2.3 сурет) ОА кесіндісін өрнектен табамыз:
EWA үшбұрышынан бізде:
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Dпр = R пр cos χ

sin χ =

ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑅𝑅пр

=

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶

√1+𝑛𝑛𝑛𝑛2−2𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑖𝑖𝑖𝑖)

Ауыстырудан және түрлендіруден кейін біз cos χ үшін мән аламыз:
cos χ =
Сонда:

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶

√1+𝑛𝑛𝑛𝑛2−2𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑖𝑖𝑖𝑖)

Dпр = r ( n sin i + sin KY) (3.2.7)

Өз кемесінің айналым радиусын есепке алу кезінде тағайындалған
қашықтықтың жиынтық шамасы:
Dм = r cos i (n ctg i –

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒊𝒊𝒊𝒊

) + r (n sin i + sin KY )

(3.2.8)

Сол жақ борттың курстық бұрышындағы теріс белгіні есепке алған
кезде формула (3.2.8) :
Dм = r cos i (n ctg i +

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒊𝒊𝒊𝒊

) + r (n sin i + sin KY )

(3.2.9)

Маневрлік кемені геометриялық құрылыстардан және қайта
құрулардан кейін оң жаққа бұрған кезде сол жақ борттың курстық
бұрышындағы теріс бұрышты ескере отырып, формула:
DM=gsosi(n ctg i+csky/sin i)+r(n sin i+sin KY)

(3.2.10)

Жылдамдықтың төмендеуі нәтижесінде пайда болған соңғы моменттің
маневрі кезінде DM шамасы ABS үшбұрышынан анықталады (сурет.3.2.3)
DM = (n r + Doc ) cosec i

(3.2.11)

мұндағы: Dм-негізгі қозғалтқыштың жұмыс режимі өзгергеннен кейін
кеме тоқтайтын қашықтық.
Тұман жағдайы үшін маневр туралы ақпараттың кешігуі салдарынан
кемелер өткізетін қашықтықты ескерген жөн:

3.2.4-сурет. Соттардың жақындасу жағдайы
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Dзи = ῖ з и Vo
Ақпараттың кешігу уақыты анықталады:
2𝐷𝐷𝐷𝐷𝛿𝛿𝛿𝛿(∆П)

ῖ з және =√

V WцCOS (КУ + 𝛿𝛿𝛿𝛿) + αпр𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁(КУ + 𝛿𝛿𝛿𝛿)

(3.2.12)

мұндағы V Wц = ан - қалыпты үдеу;
апр-жанама (бойлық) үдеу.
Бастапқы D 0 болған кезде қауіпті жақындасудың жалпы жағдайын қарастырыңыз (сурет.3.2.5).
Маневрлік кезеңді, қарсы кеменің өлшемдерін, өлшеу қателіктерін және
жақындасу элементтерін анықтауды есепке алу шартымен соңғы сәттің
маневрі басталуының арақашықтығы АБС үшбұрышынан анықталады:
Dпм = √ ( Dм + Dмп + Dош + Dр +∆D' )2 + Do2
D' мәнін өрнектен аламыз:∆

∆D' = ± Do ctg ( i + δ )

(3.2.13)
(3.2.14)

пеленгтер айырмашылығының оң мәні бар плюс белгісі қайда
П2-П1 = ± ∆П
пеленгтер айырмасының теріс мәні кезіндегі минус белгісі
П2-П1 = - ∆П
Орташа алғанда P мәні белгілі бір қызығушылық тудырады, оны табиғи
жағдайда алынған статистикалық сипаттамаларды қолдана отырып анықтауға
болады.
Кемелер теңізге тарайтын жалпы қысқа қашықтық үшін Dф мәнін
қабылдау керек сияқты . Содан кейін, байқалған Dф үшін математикалық
күтуді формула компоненттерінің орташа мәнімен (3.2.13) салыстыра
отырып, P үшін орташа мәнді анықтауға болады .
1. ҚАРАМА-ҚАРСЫ КЕМЕЛЕРДІҢ ӨЛШЕМДЕРІН ЕСЕПТЕУДЕН Do-НЫҢ ЕҢ
ҮЛКЕН ҚҰРАУШЫСЫ ӨРНЕКТЕН АНЫҚТАЛАДЫ:
Dmax = 2 / 3ḿl = 0,027 миль
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3.2.5-сурет-Маневрлік кезеңді есепке алу шартымен соңғы сәттегі
маневрді бастау қашықтығы
2. Орташа Dн = 6 мильдегі Пеленг қателері. δ (∆P) = 1° Do қатесін 0,6
мильге тең береді.
Планшеттегі қозғалыс элементтерін орташа жағдайда анықтаған кезде
DO қатесі DN = 6 ÷ 10 миль, ku = 35° орташа 0,16 мильге тең. Содан кейін N (r
- 1) ең қысқа жақындасу қашықтығының қалған бөлігі:
n (r-1) = мф - [0,027 + 0,6 + 0,16] = 0,253 миль

(3.2.15)

Бақылау жүргізілген кемелер айналымының орташа радиусы 0,125
миль құрайды.
Маневрлік кезең ішінде кемелер жақындайтын қашықтық орташа
есеппен 10 ÷ 12 сек.. зерттелген кемелер үшін орташа есеппен 0,03 миль.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, практикалық қолдану үшін
формуланы (3.2.13) қарапайым түрде ұсынуға болады:
DPM = √ (0,08 + 0,787 cosec i + Do ctg i +DM )2 + Do2 (3.2.16)
Айырмашылық процесін автоматты басқару жүйелерінде алгоритмді
қолдана отырып, формулалар, сондай-ақ жылдамдық үшбұрышынан алынған
формулалар қолданылады:
Формула бойынша (3.2.16), ЭЦВМ көмегімен сіз ku, i, Do, r кіретін
кестелерді ала аласыз. Кестелер 17 (в) ережесі бойынша өзінің қозғалыс
элементтерін сақтауы тиіс және жүріс көпірінің нақты жағдайларында
практикада қолданылуы мүмкін кемеге арналған оң және сол жақ лапель
жағдайлары үшін екі бөліктен тұрады.
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3.3 Кемелік навигациялық аспаптарды пайдалану кезінде еңбекті
қорғау жөніндегі нұсқаулықтың талаптары..
3.3.1. Техникалық микроклиматы бар үй-жайлардағы еңбекті
қорғау
Бөлмедегі технологиялық микроклиматтың жалпы сипаттамасы және
оның жұмысшылардың денесіне әсері.
Өндірістік үй – жайлардың микроклиматы-бұл адам ағзасына әсер
ететін температураның, ылғалдылықтың және ауа жылдамдығының, сондайақ қоршаған беттердің температурасының үйлесімімен анықталатын үйжайлардың ішкі ортасының климаты. Негізгі болып табылатын осы
параметрлерден басқа, атмосфералық қысым туралы ұмытпау керек.
Адамның өмірлік белсенділігі 734-1267 гПа (550-950 мм рт.ст.) қысымының
кең ауқымында көрінуі мүмкін. - құжат). Алайда, бұл қысымның өзі емес,
қысымның тез өзгеруі адам денсаулығы үшін қауіпті екенін есте ұстаған жөн.
Адам ағзасы мен сыртқы орта арасында организм шығаратын жылуды
қоршаған ортаға беруден тұратын жылу алмасудың үздіксіз процесі жүреді.
Айта кету керек, қоршаған орта жағдайларына қарамастан, дене
температурасы 36.6–37 °С деңгейінде Тұрақты болып қалады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайларға адамға ұзақ уақыт әсер ету
оның әл-ауқатын күрт нашарлатады, еңбек өнімділігін төмендетеді және
көбінесе ауруларға әкеледі.
Бөлмедегі ауаның жоғары температурасында қан тамырлары кеңейеді,
дененің бетіне қан ағымы жоғарылайды және қоршаған ортаға жылу беру
айтарлықтай артады. Алайда қоршаған ауаның және жабдықтар мен үйжайлардың беттерінің температуралары кезінде
30–35.5 °С конвекция және сәулелену арқылы жылу беру негізінен
тоқтатылады.Жоғары ауа температурасында жылудың көп бөлігі Терінің
бетінен булану арқылы беріледі. Мұндай жағдайларда дене белгілі бір
ылғалды жоғалтады, сонымен бірге дененің өмірінде маңызды рөл атқаратын
тұздар.
Жоғары ауа температурасына ұшыраған кезде дененің қызып кетуі
мүмкін, ол дене температурасының жоғарылауымен, қатты терлеумен,
импульс пен тыныс алудың жоғарылауымен, өткір әлсіздікпен, бас
айналумен және ауыр жағдайларда ұстамалардың пайда болуымен және
жылу соққысының пайда болуымен сипатталады. Әсіресе қолайсыз
жағдайлар бөлмедегі жоғары температурамен қатар жоғары ылғалдылық
болған кезде пайда болады, бұл дененің қызып кетуін тездетеді.
Ылғалдылық дененің терморегуляциясына үлкен әсер етеді. Жоғары
ылғалдылық (80% –дан астам) тердің булануының төмендеуіне байланысты
терморегуляцияны қиындатады, ал тым төмен ылғалдылық (20% - дан аз)
жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабаттарының құрғау сезімін, әлауқаттың нашарлауын және өнімділіктің төмендеуін тудырады.
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Бөлмедегі ауаның қозғалысы адамның жылу әл-ауқатына әсер ететін
маңызды фактор болып табылады. Ыстық бөлмеде ауа қозғалысы дененің
жылу шығынын арттыруға көмектеседі және оның жағдайын жақсартады,
бірақ суық мезгілде төмен ауа температурасында жағымсыз әсер етеді.
Қоршаған орта температурасының төмендеуімен адам ағзасының
реакциясы басқаша болады: қан тамырлары тарылып, дененің бетіне қан
ағымы баяулайды, конвекция мен сәулелену арқылы жылу беру азаяды.
Осылайша, адамның жылу денсаулығы үшін жұмыс аймағындағы
температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа жылдамдығының
белгілі бір үйлесімі маңызды.
Төмен ауа температурасы дененің жергілікті және жалпы
салқындауына, суық тиюге немесе аязға әкелуі мүмкін.
Ортаның
нормативтік
санитарлық-гигиеналық
параметрлері,
Технологиялық микроклиматты ұйымдастыру кезінде оларды қамтамасыз
ету құралдары мен әдістері
Микроклиматты қалыпқа келтіру кезінде оңтайлы және қолайлы
жағдайлар ескеріледі. Оңтайлы микроклиматтық жағдайлар микроклимат
параметрлерінің үйлесімімен сипатталады, олар адамға ұзақ және жүйелі
әсер ете отырып, терморегуляция реакцияларының кернеуінсіз дененің
қалыпты Функционалды және жылу күйін сақтауды қамтамасыз етеді. Олар
жылу жайлылығының сезімін қамтамасыз етеді және өнімділіктің жоғары
деңгейіне алғышарттар жасайды. Рұқсат етілген микроклиматтық жағдайлар
микроклимат параметрлерінің үйлесімімен сипатталады, олар адамға ұзақ
және жүйелі әсер ете отырып, дененің Функционалды және жылу
жағдайындағы Өтпелі және тез қалыпқа келетін өзгерістерді және
физиологиялық бейімделу мүмкіндіктерінен аспайтын терморегуляция
реакцияларының кернеуін тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда денсаулыққа
зақым келмейді немесе бұзылулар болмайды, бірақ сезімнің ыңғайсыз
жылуы, әл-ауқаттың нашарлауы және өнімділіктің төмендеуі мүмкін.
Үй-жайдың жұмыс аймағы үшін оңтайлы және рұқсат етілген
микроклиматтық жағдайлар белгіленеді, оларды таңдау кезінде мыналар
ескеріледі:
1) жыл уақыты-сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы +10 С
төмен суық және ауыспалы кезеңдер; температурасы +10 С және одан
жоғары жылы кезең;
2) жұмыс санаты;
3) үй-жайлардың айқын жылудың артық болуы бойынша сипаттамасы.
Барлық өндірістік үй-жайлар үй-жайларға бөлінеді:
Айқын жылу-жұмыс бөлмесіне жабдықтан, жылыту құрылғыларынан,
қыздырылған материалдардан, адамдардан және басқа көздерден, сондай-ақ
күн реакциясы нәтижесінде келетін жылу.
3.3.1-кестеде жұмыс аймағындағы микроклимат параметрлерінің
оңтайлы мәндері, 3.3.2-кестеде Жылдың суық және өтпелі кезеңдеріндегі
параметрлердің рұқсат етілген мәндері көрсетілген.
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Кесте – 3.3.1
Жұмыс аймағындағы микроклимат параметрлерінің оңтайлы мәні
ЖЫЛ
КЕЗЕҢІ

ЖҰМЫС
САНАТЫ

ЖЕҢІЛ I
СУЫҚ ОРТА
ЖӘНЕ Ауырлық ІІа
ӨТПЕЛІ ОРТА
АУЫРЛЫҚ ІІБ
АУЫР III
ЖЕҢІЛ I
ОРТА
Ауырлық ІІа
ЖЫЛЫ ОРТА
АУЫРЛЫҚ ІІБ
АУЫР III

20–23

60–40

АУА
ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ
ЖЫЛДАМДЫҒЫ,
М / С, АРТЫҚ ЕМЕС
0.2

18–20

60–40

0.2

17–19
16–18
22–25

60–40
60–40
60–40

0.3
0.3
0.2

21–23

60–40

0.3

20–22
18–21

60–40
60–40

0.4
0.5

САЛЫСТЫРМАЛЫ
ТЕМПЕРАТУРА,°С ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ,
%

Кесте – 3.3.2
Суық және өтпелі уақыттағы параметрлердің рұқсат етілген мәндері
Жұмыс
санаты
Жеңіл І
Орта
ауырлық I
Орта
ауырлық II
Ауыр

19–25

75

0.2

Тұрақты жұмыс
орнындағы
ауаның
температурасы °C
15–26

17–23

75

0.3

13–24

15–21
13–19

75
75

0.4
0.5

13–24
12–19

Ауа
Салыстырмалы
температурасы,
ылғалдылық
ауаның,
%, көп емес
°C

Жылдамдық
қозғалыс, ауаның
м/с, артық емес

Жұмыс аймағы ауасының талап етілетін жай-күйі белгілі бір ісшараларды орындаумен қамтамасыз етілуі мүмкін, олардың негізгілеріне
мыналар жатады:
Өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру және
оларды қашықтан басқару.
Зиянды заттардың түзілуін немесе олардың жұмыс аймағына түсуін
болдырмайтын технологиялық процестер мен жабдықтарды қолдану.
Жылу сәулелену көздерінен қорғау. Бұл бөлмедегі ауа температурасын
төмендету және жұмысшылардың жылу сәулеленуі үшін маңызды.
Желдету және жылыту құрылғысы.
Жеке қорғаныс құралдарын қолдану.
Желдету-зиянды
заттардың
(газдардың,
будың,
шаңның)
концентрациясын төмендетудің, сондай-ақ технологиялық процесс пен
жабдықты жетілдіргеннен кейін жылу мен ылғалды азайтудың ең тиімді
құралы. Желдетудің негізгі мақсаты-жұмыс бөлмесінен ластанған немесе
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қатты қыздырылған ауаны шығаруды және таза ауаны жеткізуді қамтамасыз
ететін ауа алмасуды жүзеге асыру.
Ауа алмасу әдісіне сәйкес желдету табиғи жасанды болып бөлінеді.
Табиғи желдету бөлмедегі және сыртқы ауа температурасының
айырмашылығына немесе желдің әсеріне байланысты жүзеге асырылады.
Табиғи желдету ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған болуы мүмкін.
Ұйымдастырылмаған желдету желдеткіштер, фрамугалар, есіктер арқылы ауа
алмасуды қамтамасыз етеді. Ұйымдастырылған желдетуді реттеуге болады
және аэрация мен дефлекторлар арқылы жүзеге асырылады.
Аэрация ыстық цехтар мен учаскелерде артық жылу шығарумен күресу
құралы болып табылады. Дефлекторлар кішігірім бөлмелерден ластанған
немесе қатты қыздырылған ауаны шығару үшін, сондай-ақ жергілікті
желдету үшін қолданылады.
Механикалық желдету жабдықтау, сору және сору–шығару, Ал әсер ету
орнында жалпы алмасу және жергілікті болуы мүмкін.
Жалпы алмасу желдеткіші бүкіл бөлменің ауасын алмастыруға
арналған және біркелкі және бүкіл бөлмеде бөлінетін зиянды заттарды
кетіруге көмектеседі. Ағынды желдету жұмыс бөлмесіне таза сыртқы ауаны
беру үшін, ластанған ауаны шығару үшін қолданылады. Жергілікті желдету
мыналарға арналған
зиянды заттарды тікелей олардың пайда болу орнында жою.
3.4 "Навигациялық құралдармен танысу" тақырыбындағы
практикалық жұмыс
1. Автоматты сәйкестендіру жүйесі (АСЖ) (сурет.3.4.1)

3.4.1-сурет -АСЖ көрінісі (Furuno FA 150)
Кесте 3.4.1-АСЖ техникалық сипаттамалары (Furuno FA 150)
Жиілік диапазоны
Әдепкі арналар
Модуляция Түрі
Шығу қуаты
Электрмен қоректендіру
Тұтыну
Жұмыс температурасы

156.025MHz - 162.025MHz
161.975MHz, 162.025MHz
GMSK, FSK
1W/2W/12.5W
24В пост. ток (-10%, +30 %)
Алынған кезде максималды 4.5 А: максималды 1.5 А
-25° - +55°C (IEC60945)
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Дисплей
Дисплей
Артқы жарық
Жарықтылықты реттеу
Электрмен қоректендіру
Операциялық Температура

4.5 дюймдік сұйық кристалды
Экран және пернелер
4 дәреже
24В пост. ток (-10%, +30 %)
-15° - +55°C (IEC60945)

2.
Жағалаудағы теледидар жүйесінің құрылымдық схемасы БТС
"Балтика ТВ" мысалында қарастырылған (3.4.2-суретті қараңыз).

3.4.2-сурет - БТС "Балтика ТВ" құрылымдық схемасы"
БТС ТРАНЗАС техникалық сипаттамалары 3.4.2 кестеде келтірілген.
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Кесте 3.4.2 - БТС "Балтика ТВ" техникалық сипаттамалары

Қуат көзі
Сыртқы интерфейс
Орналасу дәлдігі
Деректермен алмасу жылдамдығы
Жұмыс шарттары

24 VDC немесе 36 VDC
RS232 және RS422
0.5°нашар емес
19200 бит/с
-40-тан +65 ° C-қа дейін

3. Гидрометеорологиялық жағдайды бақылаудың порттық жүйесі

3.5
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Радиус өз кемесінің айналымы?
Өндірістік үй-жайлардың микроклиматы?
Адам ағзасы мен сыртқы орта арасында қандай процесс жүреді?
Бөлмедегі жоғары температурада адамда не болады?
Адамның жылу әл-ауқатына қандай фактор әсер етеді?
Қоршаған ортаның температурасы төмендеген кезде адам ағзасының
реакциясын сипаттаңыз?
Айқын жылу дегеніміз не?
Жұмыс аймағының қажетті ауа жағдайы қалай қамтамасыз етіледі?
Жеке қорғаныс құралдарын қолдану?
Желдету түрлері.
Қандай құралы болып табылады аэрация?
Механикалық желдету түрлері.
Жалпы алмасу желдеткіші не үшін арналған?
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МОДУЛЬ 4. КЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ РӘСІМДЕЛУІ
1-тарау Кеме жұмысын басқаратын менеджерлер
1.1
Кеменің меншік иесі
Кеменің иесі кез-келген адам немесе компания бола алады, тіпті банк
сияқты теңіз саласынан алыс. Меншік үлестері тепе-тең бірнеше жеке немесе
заңды тұлғалар да бір кеменің меншік иелері бола алады.
Ресми жағынан, кемені жасау немесе сатып алу үшін төлеген адам
(компания) кеменің меншік иесі болып табылады. Бұл адамның азаматтығы
кеме алып жүретін жалауды анықтайды. Шын мәнінде, қазіргі уақытта қолда
немесе банктік шотта сатып алуға қажетті барлық сома болған кезде
жағдайлар өте сирек кездеседі. Мұндай жағдайларда тіпті ірі кеме қатынасы
компаниялары несие алу үшін банкке жүгінеді. Банк кредит беру туралы
мәселені қарай отырып, меншік иесінен ақшаны қауіпсіз салу кепілдігін
талап етеді. Халықаралық заңдарға сәйкес кез-келген кеме экипаждың
жалақысы бойынша немесе басқа себептер бойынша (мысалы, қоршаған
ортаның ластануы) қарызға алынуы мүмкін. Осылайша, банк кемені
сақтандырудан басқа, өзіне ыңғайлы жалауды, жіктеу қоғамын және/немесе
операторды таңдауды талап ете алады.
Көбінесе меншік иесі кеменің жұмысын өздігінен үйлестірмейді, бірақ
ол үшін осы бизнесте мамандандырылған компанияны жалдайды. Ол үшін
кемені басқару туралы шарт жасалады (бұл үшін стандарт әдетте Bimco
халықаралық ұйымының Standard ship Management Agreement Shipman-98
болып табылады), оған сәйкес менеджер компанияны меншік иесінің өкілі
тағайындайды және коммерциялық мәмілелер (жалдау) жасай алады және
ресми құрылымдармен байланыса алады. Нәтижесінде меншік иесінің атыжөні экипажға да, кемені жалдаушыларға да белгілі болмауы мүмкін.
Басқарушы компаниялардың мысалдары Unicom Management Service, Baltic
Group International, V-ships Norway және басқалары.
1.2 Ту мемлекеті
1.2.1 кеменің туы астында жүзетін мемлекеттің ұлты болады және
осылайша осы елдің заңнамасына бағынады. Бұл мемлекет ту мемлекеті деп
аталады.
Мемлекет әкімшілік, техникалық және әлеуметтік тұрғыдан соттарға
бақылауды жүзеге асырады және мынадай негізгі функцияларға ие:
1. Соттар тізілімін жүргізеді;
2. Экипаждың азаматтық тиістілігіне қарамастан кемелерде өзінің ішкі
заңнамасын енгізеді;
3. Кемелердің конструкциясы мен жабдықталуына, экипаждың ең аз
құрамына, онда болу жағдайлары мен теңізшілердің дайындығына назар
аудара отырып және бұл ретте халықаралық конвенциялардың талаптарын
басшылыққа ала отырып, өз кемелеріне қатысты теңіздегі тіршілік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдайды.
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Ту мемлекеті қызметінің негізгі схемасы 1.2.1 суретте көрсетілген.
1.2.2 кейбір елдердегі заңнаманың ерекшеліктері меншік иелеріне тек
өз мемлекетінде ғана емес, өз кемелерін тіркеуге мүмкіндік береді.
Жалаулардың бірнеше түрін бөлуге болады:
1. Ұлттық ту;
2. Ыңғайлы жалауша;
3. Екінші тізілімнің Туы.
4.

Халықаралық конвенцияларды ратификациялау

Ту мемлекетінің қызметі

Оларды кемелерге енгізу
Олардың орындалуын бақылау
Кемелерде ҚБХК енгізу
Теңізшілердің ПДМНВ сәйкестігін бақылау
Теңізшілердің демалыс уақытын бақылау
Оқиғаларды тергеу
Басқа мемлекеттерден өткен кемелерді тексеру
Кемелердің репатриациясын қадағалау
Ішкі тексерулер жүргізу
ХЕҰ және ХЕҰ отырыстарына қатысу

1.2.1-сурет ту мемлекетінің қызметі
1.3 ұлттық туды Ұлыбритания немесе Ресей сияқты дәстүрлі "жабық"
тізілімі бар елдерде кемелер алып жүреді. Мұндай елдерде меншік иесі мен
мемлекет арасында" тікелей байланыс " бар. Ұлттық тудың мысалы-бақылау
пакеті мемлекетке тиесілі "Новошип" ААҚ (Новороссийск) кемелері.
"Тікелей байланыс" іс жүзінде меншік иесінің ту мемлекетінің азаматы
екенін білдіреді. Ұлттық заңнама кеме қатынасы компаниясының жұмысына
белгілі бір шектеулер қояды, ал салықтар кейде пайдадан 80% жетеді. Оның
орнына, кеме иелері кәсіподақтар мен Халықаралық бақылау ұйымдарынан
көбірек сенім алады және Порт мемлекетінің билігінің озбырлығынан жақсы
қорғайды.
Ыңғайлы ту мемлекеттері (оны еркін жалау немесе ашық тізілім деп те
атайды) азаматтарға Кемелерді тіркеуге мүмкіндік бермейді, бұл жағдайда
"тікелей байланыс" жоқ дегенді білдіреді. Мұндай мемлекеттердегі заңнама
кеме иесіне тек тоннаж алымын төлеуге және арзан жұмыс күші бар елдерден
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келген кемелер экипаждарын оларды ең аз "әлеуметтік пакетпен"қамтамасыз
етпей жинақтауға мүмкіндік береді.
Елдің ыңғайлы Туы ма, жоқ па, соны анықтау үшін халықаралық
көлік қызметкерлері Федерациясы (МФТ немесе ITF) бірқатар
өлшемдерді әзірледі, олардың негізгілері төменде келтірілген:
мемлекет азаматтарға оның туы астындағы Кемелерді иеленуге
және басқаруға мүмкіндік бермейді;
мемлекет кемелердің тоннажын өз мақсаттары үшін
пайдаланбайды, тіркеуді тек тоннаж алымын алу үшін пайдаланады;
Кемелерді азаматтардан емес экипаждармен жасақтауға еркін
рұқсат етіледі.
Тудың ыңғайлы ма, жоқ па деген негізгі критерий-MFT кеме
жалаушасының сәйкес келмеуі және оның кеме иесінің азаматтығы деп
санайды.
Ыңғайлы жалауы бар кемелер көбінесе порт билігі мен халықаралық
ұйымдардың тексерулеріне ұшырайды. Мұндай кемелердегі теңізшілер
ешқашан ту мемлекетінің азаматтары болып табылмайды және тиісінше
кемені тұтқындау немесе кеме иесінің өзге де проблемалары кезінде оның
қорғауында болмайды. Алайда, сапа мен қауіпсіздік стандарттары және
ыңғайлы жалауы бар кемелердегі экипаж жалақысының деңгейі әрқашан
ұлттық жалаумен салыстырғанда төмен деп нақты айтуға болмайды. Көп
нәрсе кеме иесінің жалау мемлекетінің әкімшілігіне және экипажға қатысты
әдептілігіне байланысты.
2018 жылы бүкіл әлемдегі сауда флотының тоннажының 70% - дан
астамы 38 ыңғайлы жалаумен тіркелді. Ұлыбритания және Норвегия сияқты
дамыған теңіз индустриясы бар мемлекеттердің әкімшіліктері салықтардың
басқа елдердің қазынасына түсуінен үлкен шығынға ұшырайтынын және
кемелерді өз туларына қайтару үшін кеме иелеріне қысым көрсетудің заңды
тұтқалары жоқ екенін түсінді.
Өткен ғасырдың бірінші жартысында Норвегия сауда флотының
кемелері үшін екінші тізілім құрды. Осылайша, кеме иелері үшін жеке
заңнама құрылды, оған сәйкес экипаждарды жалдау шарттары, салық
ауыртпалығы және басқа заңдар ыңғайлы жалаушамен бірдей болды. Бірақ,
соған қарамастан, екінші тізілім кеме иесі мен кеме арасында "тікелей
байланыстың" болуын қарастырды.
Екінші тізілім кеме иелерін "туған" туының астына экономикалық
тарту тәсілі болып табылады. Заң жүзінде ол Норвегиядағыдай
"халықаралық" тізілім біріншісімен қатар болатын жерде орындалуы мүмкін.
Сондай-ақ, жеке жалау құрылтайшы мемлекетпен тікелей байланысы бар
жеке аумаққа заңды түрде берілуі мүмкін.

290

1.4 "Халықаралық
практикалық жұмыс

сигналдар

жинағы"

тақырыбындағы

Тапсырма: жатқа білу.
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1.5
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Жалаулардың түрлері?
Ту мемлекетінің қызметі?
Қай елдерде кемелер ұлттық туды алып жүреді?
Іс жүзінде "тікелей байланыс"нені білдіреді?
Тегін ту дегеніміз не?
Ашық тізілім дегеніміз не?
Елді ыңғайлы жалаумен қалай анықтауға болады?
Қай ел сауда флотының кемелері үшін екінші тізілім жасады?
Екінші тізілім қандай жолмен?
2-ТАРАУ Кеме экипажының құрамындағы ұйымдастыру міндеттері
2.1 Кеме экипажының функционалдық құрылымы және штаттық
лауазымдарға бағынуы.
Кеме экипажы барлық қажетті даярлықтан өткен, жоғары немесе орта
білімі бар мамандардан жасақталады.
Экипаж командалық құрамның, кеме командасының адамдарынан, ал
жолаушылар кемелерінде жолаушыларға қызмет көрсететін персоналдан да
тұрады. Командалық құрамға: капитан (командир), капитанның
(командирдің) көмекшілері, кеме механиктері, электр механиктері және
радиомамандар жатады. Кеме командасы кеменің командалық құрамына
және жолаушыларға қызмет көрсететін персоналға жатпайтын адамдардан
тұрады. Кеме экипажының штаты, нысаны және еңбекті ұйымдастыру
режимі ішкі және аралас (өзен-теңіз) жүзетін өздігінен жүретін көлік
кемелері экипаждарының ең аз құрамы туралы Ереженің талаптарын ескере
отырып, кеме иесінің бұйрығымен белгіленеді.
Экипаж мүшелерінің жалпы міндеттері
Экипаждың әрбір мүшесі:
халықаралық, ұлттық және жергілікті ережелердің, қолданыстағы
нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау;
кеме иесі мен кеме капитанының бұйрықтары мен өкімдерін нақты және
адал орындау;
кеменің құрылысы мен ерекшеліктерін білу, басқа кемелер мен
адамдарға көмек көрсетуге дайын болу;
кеме кестелері бойынша өз міндеттерін білу және нақты орындау;
кеменің өміршеңдігі үшін күрес жөніндегі өз міндеттерін білу, нақты
және шебер орындау, орналасуын білу және өміршеңдік үшін күрестің
кемелік техникалық құралдарын, авариялық-құтқару және өртке қарсы мүлік
пен мүкәммалды, жеке және ұжымдық құтқару құралдарын пайдалана білу;
авариялық-құтқару және өртке қарсы мүлікпен және мүкәммалмен, жеке
және ұжымдық құтқару құралдарымен;

292

корпусты,
кеме
машиналарын,
құрылғыларын,
жүйелерін,
қондырғылары мен механизмдерін, қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін,
санитарлық ережелер мен қоршаған ортаны қорғау ережелерін білу және
орындау;
кемеге, адамдарға, жүкке қауіп төнгені, сондай-ақ қоршаған ортаға
қауіп төнгені анықталған кезде оларды жою жөніндегі барлық ықтимал
шараларды бір мезгілде қабылдай отырып, капитанның вахталық
көмекшісіне дереу баяндауға міндетті;
капитан жариялаған Төтенше және төтенше жағдайларды орындаңыз.
Авариялық жұмыстарға капитанның қалауы бойынша кеме бортындағы
барлық адамдар тартылуы мүмкін;
кеменің қалыпты қызметін және ондағы тәртіпті қамтамасыз ету.
Экипаж мүшелеріне капитанның вахталық көмекшісінің (вахталық
механиктің) рұқсатынсыз кеме техникасын уақытша істен шығаруға
байланысты жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.
Кеме экипажынсыз пайдаланылатын өздігінен жүрмейтін кемелермен
жұмыс істейтін өздігінен жүретін кеменің экипажына осындай кемелерді
пайдалану жөніндегі ережеде көзделген қосымша міндеттер жүктеледі.
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КМ
СМХ
Палубада және
машта
мехтарды
жұмыс
жағдайында
қолдау. отд.

Қауіпсіздік, ортақ
қол, экипажды
қорғау және ТКЖ.
ортаның.

донкерман

СПКМ
Палубалық
команданың
жұмысын
ұйымдастыру,
Капитанды ол
болмаған кезде
ауыстыру.

ЕМХ
2ПКМ

2МХ
маш жұмысын
ұйымдастыру.
отд.

3МХ

4МХ

боцман

ЕNG
ratings
Ch. cook

3ПКМ

D/R

көпірдегі
вахта

буфетші
тәуліктік
кезекші

меңгерушілік
бойынша
жұмыс

2.1-сурет кеме экипажының функционалдық құрылымы
Кемеде өз жұмысының сипаты бойынша тамақ өнімдерін сақтауға,
пайдалануға дайындауға, таратуға немесе сатуға байланысты адамдар
белгіленген медициналық тексеруден уақтылы өтуге міндетті.
Экипаж мүшелерінің қызметтік міндеттерін орындау кезіндегі өзара
қарым-қатынасы ресми болуға тиіс. Бұйрық беруші оның дұрыс түсінілгеніне
көз жеткізуі керек. Өкімді алушы оны орындағаннан кейін, сондай-ақ оны
орындау мүмкін болмаған кезде бұл туралы өкімді берген адамға баяндауға
міндетті.
Экипаж мүшелері жағаға шыққан (босатылған) кезде кеме бортында
экипаждың кеме қауіпсіздігін және қажетті жұмыстарды орындауды
қамтамасыз етуге қабілетті бөлігі қалуы тиіс. Кеме рейдте тұрған кезде
экипаждың 1/3-інен аспайтын, ал айлақта тұрған кезде экипаждың 2/3-інен
аспайтын мөлшерде босатуға рұқсат етіледі.
Кеме кеткен күні барлық экипаж капитан тағайындаған уақытта кемеде
болуы тиіс.
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Командалық құрам адамдарының жалпы міндеттері
Кеменің командалық құрамының адамдарына бағынышты персоналдың
жұмысына басшылық жасау және кемені басқаруға және оны пайдалануға
жеке қатысу жүктеледі.
Командалық құрамның әрбір адамы:
- кеменің жүзу қауіпсіздігін, кеме экипажының бағынысты мүшелерін
даярлауды және кеменің өміршеңдігі үшін күреске өз меңгерушілік
құралдарының дайындығын қамтамасыз етуге міндетті;
- өз меңгерушісінің техникалық құралдарының сенімді жұмысын және
дұрыс жағдайын қамтамасыз ету, жөндеу жұмыстарын жүргізуді
ұйымдастыру және жоспарлау, оларды орындау сапасы мен мерзімін
бақылау;
- бағыныстыларға басшылық ету және олардың еңбегін ұйымдастыру,
қажетті нұсқамалар жүргізу және кеме механизмдерін, құрылғылары мен
жүйелерін техникалық пайдалану, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі
қағидаларының, санитариялық қағидалар мен қоршаған ортаны қорғау
талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
- қол астындағылардан еңбек тәртібін бұлжытпай сақтауды, осы
Жарғыны, су көлігінде қолданылатын ережелерді, бұйрықтарды, ережелер
мен нұсқаулықтарды білуді және орындауды талап етуге;
-кемеге жаңадан тағайындалған адамдарды оның құрылғысымен және
пайдалану ерекшеліктерімен, авариялық-құтқару және өртке қарсы мүлікті
орналастырумен және тағайындаумен, кеме кестелері бойынша
міндеттермен, меңгерушілікке қызмет көрсету қағидаларымен, ішкі тәртіп
және басқа да қызметтік міндеттермен таныстыруға міндетті;
экипаж мүшелері лауазымы бойынша ауысқан кезде бағынысына
жаңадан тағайындалғандар келіп түсетін командалық құрамның адамы
оларды дабыл бойынша міндеттермен және басқа да кеме кестелерімен,
меңгерушіге қызмет көрсету, Қауіпсіздік техникасы қағидаларымен және
басқа да қызметтік міндеттермен таныстыруға міндетті;
өз меңгерушісінің техникалық құралдарын кеменің рейске шығуына
дайындау және олардың бағыныстылығы бойынша белгіленген мерзімде
дайындығы туралы баяндау, сондай-ақ бағынысты қызметкерлерді алдағы
рейстің ерекшеліктері туралы хабардар ету; алғашқы медициналық көмек
көрсету тәсілдерін меңгеру.
2.2 Кеме экипажын басқару әдістері
2.2.1 Вахтаны атқаруға жарамдылық
Кемеге жаңадан тағайындалған командалық құрамның адамы
белгіленген тәртіппен өзінің меңгеруі бойынша жабдықты, техникалық
құралдарды, мүкәммалды, материалдар мен құжаттаманы акт ресімдей және
капитанға баяндай отырып қабылдайды.
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Командалық құрамның адамдары Жарғының талаптарына сәйкес
кемеде белгіленген кестеге сәйкес жүру және тұру вахталарын атқарады.
1
Капитанның
вахталық
көмекшісінің
немесе
жүрістік
навигациялық вахтаны атқаратын қатардағы құрам адамының міндеттерін
орындауға тағайындалған барлық адамдардың 24 сағаттық кезең ішінде
кемінде 10 сағат тынығуы болуы тиіс.
2
Демалыс сағаттарын екі кезеңнен аспайтын мерзімге бөлуге
болады, олардың біреуінің ұзақтығы кемінде 6 сағат болуы тиіс.
3
1 және 2-тармақтарда жазылған демалыс кезеңдері бойынша
талаптар авария немесе оқу-жаттығу жағдайында немесе пайдаланудың басқа
да төтенше жағдайларында міндетті түрде сақталуға тиіс емес.
4
1 және 2-тармақтардың ережелеріне қарамастан, кез келген
осындай қысқарту екі күннен астам уақыт ішінде қабылданбауы тиіс және
әрбір жеті күн ішінде кемінде 70 сағат демалыс берілуі тиіс деген шартпен ең
аз 10 сағаттық кезең 6 сағатқа дейін қысқартылуы мүмкін.
5
Әкімшіліктер вахтаны атқару кестесінің қол жетімді жерде
ілінуін талап етуі тиіс.
2.2.2 Вахтаны атқаруды ұйымдастыру және оның принциптері
1
Капитанның вахталық көмекшісінің жүріс немесе тұрақ вахтасын
атқарумен байланысты міндеттерге қатысты II тараудың немесе VII тараудың
ережелеріне сәйкес қажетті біліктілігі болуға тиіс.
2 Вахта механигінің машина бөлімшесінде вахтаны атқарумен
байланысты міндеттерге қатысты III тараудың немесе VII тараудың
ережелеріне сәйкес қажетті біліктілігі болуы тиіс.
3 Алдағы рейс осыған қатысты барлық ақпаратты назарға ала отырып,
алдын ала жоспарлануы тиіс, ал кез келген салынған курс рейс басталғанға
дейін тексерілуі тиіс.
4 Аға механик капитанмен кеңесіп, алдағы рейстің қажеттіліктерін
алдын-ала анықтап, отын, су, майлау материалдары, химиялық заттар,
шығын және басқа да қосалқы бөлшектер, құралдар, қорлар және басқа да
талаптарды ескеруі керек.
5 Әрбір рейс басталғанға дейін әрбір кеменің капитаны шығу
портынан бірінші кіру портына дейінгі болжамды жолдың тиісті карталар
мен басқа да навигациялық құралдарды пайдалана отырып жоспарлануын
қамтамасыз етуі тиіс, дәл, толық және түзетілген ақпаратты қамтитын алдағы
рейс үшін қажет.
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2.3.Жүзу навигациялық вахтасын орындау кезіндегі техникалық
пайдалану, техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері
Капитанның вахталық көмекшісі капитанның өкілі болып табылады
және кеменің қауіпсіз жүзуі және 1972 жылғы теңізде кемелердің
соқтығысуының алдын алудың халықаралық ережелерін сақтау үшін басты
жауапты болады.
Тиісті бақылау 1972 жылғы теңізде кемелердің соқтығысуының алдын
алудың халықаралық ережесінің 5-ережесіне сәйкес:
1. көзбен шолып және естуді бақылау жолымен, сондай-ақ жедел
жағдайда кез келген елеулі өзгерістерге қатысты барлық басқа қолда бар
құралдармен әзірліктің тұрақты жай-күйін ұстап тұру;
2. жағдайды және соқтығысу, қайраңға қону тәуекелін және басқа да
навигациялық қауіптерді жан-жақты толық бағалау; және
3. апатқа ұшыраған теңіз немесе әуе кемелерін, кеме апатына ұшыраған
адамдарды, суға батқан кемелерді, сынықтарды және кеме қатынасы үшін
өзге де қауіптерді табу.
7
Бақылаушы өзінің назарын тиісті бақылауға толығымен аудара
алуы керек, оған осы тапсырманы орындауға кедергі келтіретін ешқандай
міндеттер жүктелмеуі керек.
8
Бақылаушы мен рульшінің міндеттері әртүрлі; рульде тұрған
руль бақылаушы болып есептелмеуге тиіс; бұл ереже рульде тұрған жерден
кедергісіз айналма шолу, түнгі уақытта көрінудің нашарлауы немесе тиісті
бақылау жүргізуге қандай да бір өзге де кедергілер болмаған жағдайда шағын
кемелерге қолданылмайды.
Күндізгі уақытта капитанның вахталық көмекшісі әрбір осындай
жағдайда жалғыз бақылаушы болып қалуы мүмкін:
1. жағдай мұқият бағаланады және оның қауіпсіз екендігі сөзсіз;
2. барлық тиісті факторлар, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді:
ауа райы жағдайы;
көріну;
тасымалдау қарқындылығы;
навигациялық қауіптердің жақындығы;
кемелер қозғалысын бөлу жүйелері аудандарында жүзу кезінде
қажетті жоғары назар аудару қажеттілігі;
3. өзгерген жағдай талап еткен жағдайда көпірде вахтаны дереу
күшейту мүмкіндігі бар.
16. Тұрақты тиісті қадағалауды қамтамасыз ету үшін жүрістік
навигациялық вахтаның құрамы жеткілікті ме екендігін айқындау кезінде
капитан Кодекстің осы бөлімінде көрсетілгендерді қоса алғанда, барлық
тиісті факторларды, сондай-ақ мынадай факторларды назарға алуға тиіс:
1. көріну, ауа-райы және теңіз жағдайы;
2. кеме қатынасының қарқындылығы және кеменің жүзу ауданында
болатын басқа да қызмет түрлері;
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3. в жүзу кезінде немесе қозғалысты бөлу жүйелеріне жақын немесе
кемелердің қозғалыс жолдарын белгілеу жөніндегі басқа да шараларға аса
назар аудару қажеттілігі;
4. кеме функцияларының сипатынан, жедел пайдалану талаптарынан
және болжанатын маневрлерден туындайтын қосымша жүктеме;
5. навигациялық вахтаның құрамына тағайындалған экипаждың кез
келген мүшесінің міндеттерін орындауға жарамдылығы;
6. кеменің командалық құрамы мен экипажы адамдарының кәсіби
құзыреттілігін білу және оған сенім білдіру;
7. әрбір вахталық көмекшінің тәжірибесі және оның кеме жабдығын,
кеменің рәсімдері мен маневрлік сипаттамаларын білуі;
8. радиобайланысты және қажет болған жағдайда көпірде вахтаны
дереу күшейту мүмкіндігін қоса алғанда, кемеде кез келген нақты уақытта
жасалатын жұмыстар;
9. авариялық-ескерту сигнализациясы жүйесін қоса алғанда,
көпіршедегі аспаптар мен басқару органдарының жұмыс жағдайы;
10. рульді және еспелі бұранданы басқару және кеменің маневрлік
сипаттамалары;
11. кеменің өлшемдері және әдетте кеме басқарылатын жерден шолу;
12. көпір конфигурациясы мұндай конфигурация вахталық адамға
қоршаған ортадағы кез келген өзгерістерді көзбен немесе естумен анықтауға
кедергі келтіруі мүмкін шамада;
13. ұйым қабылдаған вахтаны ұйымдастыруға және міндеттерді
орындауға жарамдылығына қатысты кез келген басқа тиісті талап, рәсім
немесе басшылық мыналар болуы мүмкін:
- тұрақты немесе болжамды сипаты бар және кеменің жүзу
қауіпсіздігіне қатысы бар навигациялық шектеулер мен қауіптерге қатысты.
- жоспарланған жолды тексеру аяқталғаннан кейін, оған қатысты
барлық ақпаратты назарға ала отырып, жоспарланған жол тиісті карталарда
салынуы және капитанның вахталық көмекшісі үшін үнемі қолжетімді болуы
тиіс, ол тиісті курсқа жатар алдында оны тексеруге міндетті.
- егер рейс барысында келесі кіру портын өзгерту туралы шешім
қабылданса немесе басқа себептер бойынша жоспарланған жолдан
айтарлықтай ауытқу қажет болса, өзгертілген жол ол айтарлықтай
өзгертілгенге дейін алдын ала пысықталуға тиіс.
2.4

Өрт қауіпсіздігі ережелері және кеме электр жабдықтарына қызмет
көрсету мәселелері

2.4.1. Өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі ережелер. Өрттен қорғаудың
маңызды бөлігі өрттің алдын-алу болып табылады, онда келесі құрылымдық
және ұйымдастырушылық шаралар бар: конструктивті қорғауды қамтамасыз
ету, өрт режимін сақтау, экипажды дайындау, өртті анықтау құралдары мен
өртпен белсенді күрес құралдарының тұрақты дайындығы, кеменің
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өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін нормативтік талаптарды нақты білу және
орындау. Барлық өрт сөндіру құралдарын тиімді пайдалану ең алдымен
экипаж мүшелерінің шебер және нақты іс-қимылдарына байланысты,
сондықтан кемеде өрт техникасын игеру, экипаждың өртке қарсы күрестегі
іс-қимылдарының жылдамдығы мен үйлесімділігі жөніндегі іс-шаралар
жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
СОЛАС-74 Конвенциясының талабы бойынша әрбір кемеде ұлттық
және ағылшын тілдерінде жасалған өртке қарсы қорғау жоспары (FIRE
PLAN) болуы тиіс, оның бір данасы қолжетімді жерде орналастырылады.
Жоспарда кеменің өртке қарсы конструкциялары, өрт дабылы жүйелері, өрт
сөндіру жүйелері және әрбір палубадағы барлық Үй-жайлар көрсетілген өрт
өту жолдары туралы ақпарат болуы тиіс.
Өртке қарсы күресті ұйымдастыру кезінде экипаж мүшелерінің кәсіби
өрт сөндірушілер болып табылмайтынын ескеру қажет, сондықтан оларды
негізсіз тәуекелге ұшыратуға жол берілмейді; тәуекел басқа адам өмірін
құтқарған жағдайда ғана ақталады.
Төтенше жағдайларды тергеу туралы ережеде (ПРАС-90) бекітілген заң
ғылымының төртінші шарты: "Тәуекел объектісі материалдық заттар болуы
мүмкін, бірақ адамның өмірі емес."
СОЛАС-74 халықаралық конвенциясының және Қазақстандық теңіз
кеме қатынасы тіркелімінің талаптарына сәйкес әрбір кемеде мынадай
міндеттерді шешуге арналған құралдар кешені болуы тиіс: өрттің туындауын
болдырмау, кеме үй-жайлары бойынша от пен түтіннің таралуын шектеу,
өртті сәтті сөндіру, адамдарды кеме үй-жайларынан және кемеден қауіпсіз
эвакуациялау.
Осы талаптарға сәйкес кеменің барлық ішкі кеңістігі, оның ішінде
қондырмалар мен түтіктер арнайы аралықпен, конструкциялармен
(аралықтармен және палубалармен) басты өртке қарсы аймақтарға бөлінеді.
Әрбір өрт аймағының ұзындығы 40 м-ден аспауы керек, ішінде қосымша
төбелер орнатылуы мүмкін. Әрбір басты аймақтан ашық палубаға кемінде екі
шығу жолы болуы тиіс. Машиналық үй-жайдан, есу білігінің туннелінен
және сыйымдылығы 30 адамнан асатын қоғамдық орындардан үй-жайдың
әртүрлі шеттерінде кемінде екі шығу жолы болуы тиіс. Адамдарды
эвакуациялаудың барлық жолдары отқа төзімді немесе оттан қорғайтын
қоршаулармен қоршалуы тиіс.
Барлық аралықтар үш негізгі түрге бөлінеді.
А типі-болаттан немесе оған тең материалдан жасалған, қаттылық
элементтерімен күшейтілген отқа төзімді аралықтар мынадай талаптарға
жауап беруі тиіс:
60 минут ішінде отқа төзімділікті сынау кезінде түтін мен жалынның
енуін болдырмау;
оттың әсеріне қарама-қарсы жағында температураның бастапқы
температурамен салыстырғанда 139 °C-тан жоғары көтерілуіне жол бермеңіз.
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А-60, А-30 төбелері үшін сынақ уақыты. А-15, А — 0-тиісінше 60, 30,
15 және 0 мин.
Көлденең тиеу тәсілі бар кемелерде отқа төзімді аралықтардың орнына
оттың таралуына кедергі келтіретін қуатты су шымылдықтарын жасауды
қамтамасыз ететін жүйелер орнатылады.
В типі-жанбайтын материалдардан жасалған оттан қорғау аралықтары
мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
30 минут ішінде жалынның енуіне жол бермеңіз;
қызуға қарсы жағында температураның көтерілуіне жол бермеу,
бастапқы температурамен салыстырғанда 139 °C-тан жоғары;
кез келген жағынан жалынның әсер етуі кезінде бастапқы
температурамен салыстырғанда температураның 225 СС артық көтерілуіне
жол бермеу.
В-15 аралықтары 15 мин ішінде, В-0 — тиісінше 0 мин ішінде
сынақтардан өтеді.
С типі-түтін мен жалынның өткізбейтіндігі және температураның
ауытқуы бойынша талаптар қойылмайтын, жанбайтын материалдардан
жасалған аралықтар.
Жанбайтын материалдар 750 °с дейін қызған кезде жанбайды және
өздігінен тұтану үшін жеткілікті мөлшерде жанғыш газдар бөлмейді. Осы
талаптарды қанағаттандырмайтын барлық басқа материалдар жанғыш болып
саналады.
Өртке қарсы аралықтардағы есіктер өздігінен жабылатын үлгіде,
температура 70-80 СС дейін көтерілген кезде автоматты түрде жабылатын,
адамдардың жаралануы мен жарақаттануын болдырмайтын демпферлік
құрылғысы бар болуы тиіс. Есік класы аралық сыныпқа сәйкес келуі керек.
Әрбір кеме негізгі өртке қарсы аймақтарға аралықпен бөлінеді, тұрғын
үй-жайлардың ауданы басқа үй-жайлардан термиялық және конструктивтік
бөгеттермен бөлінеді.
2.4.2 Кеме электр жабдықтарына қызмет көрсету мəселелері
Кемелердің барлық түрлерінде пайдалануға берілген күннен бастап №
0303819 нысан бойынша өрт-бақылау формуляры (ПКФ) жүргізілуі тиіс.
Оларға, басқа журналдар мен формулярлар сияқты, кеме өзі тиесілі
кәсіпорынның материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметімен
жабдықталады. ПКФ кемеде ППР жүргізуді көрсететін негізгі құжат болып
табылады. Жаңа толтырылған ПКФ кеме тиесілі кәсіпорынның ВОХР
бөлімшесінің ККҚ-да тіркелуі тиіс. ПКФ — дағы жазбаларды тек
бөлімшелердің ПКҚ өкілдері-өртке қарсы жабдықтарды тексеру және ісшараларды жүргізу үшін меңгерулер бойынша кестеге сәйкес жауапты
кеменің командалық құрамының адамдары ғана жүргізе алады.
Кеме капитаны мерзімді түрде, бірақ айына кемінде 1 рет ПКФ және
кеменің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі басқа да құжаттаманың
жүргізілуін тексеруге, кеме опат болған жағдайда оларды сақтау үшін барлық
шараларды қолдануға міндетті.
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Тексеру кезінде кеменің барлық үй-жайлары тексерілуі тиіс:
Сырттай қарау-дәліздегі қоршауда өртке қарсы қорғау схемасының
және осы үй-жайлардан эвакуациялау жолдарының болуы және оның
шындыққа сәйкестігі; аралықтардың, палубалардың, сүйреуіштердің,
есіктердің,
иллюминаторлардың
жай-күйі,
оларда
конструкцияда
көзделмеген, алынған немесе бүлінген жылу оқшаулағыштың болмауы;
иллюминаторлардың, есіктердің, жапқыштардың, кеме конструкцияларына
жабулардың тұтастығы мен тығыздығы; оларды жабуға арналған құрылғылар
мен жетектердің іс-қимылы; кабельдердің, құбыржолдардың кеме
конструкциялары арқылы өту орындарында тығыздаудың болуы және жайкүйі.
Электр және радио жабдықтарында сыртқы тексеру арқылы - ашық ток
өткізгіш бөліктердің болмауы, жабдықтың жанғыш құрылымдармен,
материалдармен, сондай — ақ жылу, ылғал бөлу көздерімен жанасуы;
жабдықтың кеме конструкцияларына бекітілуінің сенімділігі, кабельдердің
жабдыққа түйіспелі қосылыстарының тығыздығы; кабель өткізгіштерінің
терезеленуінің болуы және жай-күйі, кабель ұштарын престеу және
дәнекерлеу туралы бұзушылықтардың, кебу, күйдіру белгілерінің,
кабельдерді оқшаулау сызаттарының болмауы; қалқандардың, іске қосуды
реттейтін құрылғылардың жай-күйі, бөгде заттардың болмауы, автоматтар
мен релелердегі ток және кернеу жөніндегі Жарғының, сондай-ақ
сақтандырғыштардағы балқымалы ендірмелердің болмауы; балқыманың,
күйіктің, түйіспелі беттердегі тозудың, катушкалардың зақымдалған
орамаларының, ұшқын сөндіргіш камералардың болмауы; жерге
тұйықтаудың жарамдылығы (жерге тұйықтау сымының бүтіндігі, оның жерге
тұйықтау аспабы мен кеме корпусына қосылу тығыздығы), оқшаулау
кедергісінің белгіленген нормаларға сәйкестігі (жылжымалы немесе
қалқанды мегомметрмен өлшеу ұсынылады); кәбілдердің, уақытша салынған
кәбілдердің және орнатылған электр және радио жабдықтарының,
штепсельдердің зақымдануының болмауы.
Жарықтандыру бойынша (негізгі, авариялық, тасымалды) сыртқы
тексеру арқылы — электр өткізгіштердің, шамдардың, штепсельдік
қосылыстардың,
ажыратқыштардың
жай-күйі;
олардың
кеме
конструкцияларына бекітілуінің сенімділігі; Электр өткізгіштердің
оқшаулауында зақымданулардың, кебу, күйдіру белгілерінің, жарықтардың
болмауы; кабель өткізгіштерінің ұшталу жай-күйі, көрсетілген құрылғылар
мен қалқандарға Электр өткізгіштердің түйіспелі қосылыстарының
тығыздығы (бір шам қорабы мен жарықтандыру қалқанын ашу ұсынылады),
Электр өткізгіштердің жалғағыш қораптарсыз қосылуының болмауы; егер
конструкцияда көзделсе, шырақтарда қалпақтардың болуы, олардың
тұтастығы, белгіленген қуаттылықтағы шамдар, Олардың жыпылықтауының
болмауы. Әрекетте негізгі және авариялық жарықтандыру шамдарын,
штепсельдік қосылыстардың ұялары мен шанышқыларында тотықтардың
болмауын; "қосулы", "Өшірулі" күйін ажыратқыштармен бекітудің
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анықтығын; барлық құрылғылар мен қосылыстарда ашық ток өткізгіш
бөліктердің болмауын, құрылғылар мен электр сымдарының жанғыш
құрылымдар мен материалдармен, сондай-ақ жылу, ылғал шығару көздерімен
жанасуын; автоматтар мен релелердегі ток және кернеу жөніндегі
жарғылардың, сондай-ақ электр қалқандарының сақтандырғыштарындағы
балқымалы ендірмелердің болуын және сәйкестігін, көрсетілген
құрылғылардың, электр сымдарының оқшаулау кедергісінің белгіленген
нормаларына сәйкестігін (жылжымалы немесе техникалық құжаттамада
көзделмеген уақытша жалғастырылған электр сымдарының, штепсельдердің,
электр жабдығының болмауы
Бу
жылыту
бойынша-құбыржолдардың,
олардың
жылу
оқшаулағышының, жылыту аспабының жай-күйі; жылыту аспабының
жанғыш құрылымдармен және материалдармен жанасуының болмауы,
олардың арасында өртке қарсы оқшаулаудың немесе 150 мм ауа
саңылауының болуы; жылыту аспабында қорғау қаптамасының болуы, жайкүйі, Бекітілу сенімділігі;
электрлік-қыздырғыш аспаптың электр сымдарының жай-күйі, электр
сымдарын қыздырғыш аспапқа бекіту сенімділігі; қыздырғыш аспап пен
жанғыш құрылымдар арасында өртке қарсы оқшаулаудың немесе 150 мм ауа
саңылауының болуы; қыздырғыш аспаптың қорғаныш қаптамасының болуы,
Бекітілу сенімділігі;
2.4.3 Теңізде вахтаны атқару
1-Тараптар компаниялардың, капитандардың, аға механиктер мен вахталық
персоналдың назарын қауіпсіз вахтаның тұрақты түрде естілуін қамтамасыз
ету үшін сақталуға тиіс мынадай қағидаттарға аударуға тиіс.
2-әрбір кеменің капитаны қауіпсіз жүру навигациялық вахтасын атқаруды
тиісті ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті. Капитанның жалпы
басшылығымен вахталық көмекшілер өздерінің вахтасы кезінде қауіпсіз кеме
жүргізу үшін, әсіресе соқтығысуды және борға қонуды болдырмау үшін
жауапты болған кезде жауап береді.
3-әрбір кеменің аға механигі капитанмен кеңесіп, машина бөлімінде Қауіпсіз
вахтаны атқаруды тиісті ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті.
4-Капитан, командалық және қатардағы құрамның адамдары теңіз қоршаған
ортасының пайдалану немесе авариялық ластануының Елеулі салдарларын
сезінуге тиіс және барлық ықтимал шараларды қолдануға міндетті.
2.5 "Өрт сөндіру тактикасы"тақырыбындағы практикалық
жұмыс.
1 тапсырма. Өрт ауданын тексеру.
Өртпен күрес тактикасы мыналарды қамтиды:
- өрт дабылы туралы хабарландыру;
- мүмкіндігінше, жанып жатқан заттың түрін, өрттің
қарқындылығын анықтау үшін авариялық ауданды тексеру;
- жолаушылар мен экипажды құтқару, өртті оқшаулау және оған
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қарсы күрес; өрт сөндіру кезінде жиналатын суды жою бойынша ісқимылдарды орындау тәртібін анықтау.
Жалпы кемелік дабыл (general alarm) жеті немесе одан да көп қысқа
және бір ұзын дыбыстық сигнал түрінде жарияланғаннан кейін экипажға
өрт ауданы көрсетіле отырып, өрт туралы хабарланады. Бұл сигнал
қоңырауға жиі соққылармен қайталануы мүмкін. Егер кеме портта немесе
зауытта болса, онда жақын тұрған кемелер дабылды қайталайды және
қандай көмек қажет екенін анықтайды және қажет болған жағдайда оны
ұсынады.
Авариялық ауданды барлаушылар тек осы ауданда зардап
шеккендерді іздестіру қажет болған жағдайларда және стационарлық және
тасымалды сөндіру құралдарын іске қосумен кешіктіру пойсардың даму
барысына әсер етпейтін жағдайларда ғана жүргізеді (мысалы, үй-жайдың
түтінденуі және үй-жайдағы ауа температурасының баяу өсуі кезінде).
Қарап тексеруді жүргізу тәртібін кеме капитанының нұсқауы
бойынша авариялық партия (АП) командирі айқындайды. Барлаушылардың
жарақтануын (тыныс алу органдары мен теріні қорғайтын оқшаулағыш
құралдарды, сақтандыру құралдарын, авариялық құралдарды және зардап
шеккендерді эвакуациялауға арналған құралдарды пайдалану) нақты
жағдайға қарай АП командирі айқындайды.
Ескерту.Өрт сөндірушілерді түтін жағдайында ауыстыру кезінде
сақтандыру құралы ретінде су жеңін немесе "жақын байланыс"əдісін
пайдалануға болады.
Барлау тобынан авариялық партия командиріне келіп түскен барлық
жедел деректер МКК-ға дереу хабарланады. Бұл баяндамалардың
дұрыстығы мен уақтылығы өртке қарсы күрестің оңтайлы жоспарын
қабылдауға мүмкіндік береді.
Өрт кезіндегі уақыт факторы шешуші рөл атқарады. Тұтану
анықталғаннан кейін оны сөндіру бойынша дереу шаралар қабылдау қажет.
Өрттің қауіптілігін дұрыс бағаламау, сөндіруді кешіктіру, әдетте, өрттің
дамуына, материалдық шығындарға және адамдардың өліміне әкеледі.
Өртті сөндіруді жеделдету үшін капитан АП жинауды
ұйымдастыруды өзгерте алады және алғашқы дайын өрт сөндірушіні өрт
орнына жібере алады.
Өртті сөндіру тәсілдерін, тәсілдерін және құралдарын өрт орнына,
оның қарқындылығы мен мөлшеріне, өрт сөндіру құралдары бар жанып
жатқан материалдардың физикалық-химиялық қасиеттеріне, экипаж санына
қарай, өртті ең аз уақытта сөндіру мақсатында таңдау қажет.
Өртпен күрес бойынша жалпы ұсынымдар. Кемедегі өртпен
күрестің негізгі мақсаттары:
* жолаушылар мен экипажды құтқару;
* өртті оқшаулау (кеме арқылы өрттің қауіпті факторларының
таралуын, тез тұтанатын сұйықтықтар буларының жарылыстарын,
сығылған газ баллондарын, қауіпті жүктерді болдырмау);
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* өртті қолда бар барлық құралдармен сөндіру;
* орнықтылық пен жүзгіштік қорын сақтау.
Барлық көмекші операцияларды белгілі бір жүйеге сәйкес жасау
керек, бұл белсенді әрекеттердің басталуын едәуір жылдамдатады. Өртпен
күрес кезінде нақты жұмыс жағдайына байланысты жұмыс схемасынан
ауытқу мүмкін.
Өртке қарсы күрес бойынша бірінші кезектегі шаралар ретінде
капитан:
* олар болған жағдайда, адамдардың өміріне қауіп (эвакуациялау
жолдары), жарылыс қаупі, оттың неғұрлым қарқынды таралуы туындаған
немесе туындауы мүмкін Үй-жайлар мен бағыттарда суарудың
стационарлық жүйелерін, су бүрку мен су шымылдықтарын іске қосу, басқа
да стационарлық өрт сөндіру жүйелері мен өртке қарсы құралдарды ісқимылға әзірлікке келтіру;
* өрт ошағын дереу герметизациялаңыз, авариялық бөліктің
желдету жүйесін тоқтатыңыз, от пен түтіннің таралуын болдырмауға ықпал
ететін басқа да іс - шараларды жүзеге асырыңыз, іс-әрекеттерді өрт ошағын
оқшаулауға және жоюға шоғырландырыңыз;
* өрт аймағында электр қуатын өшіру;
* жүктерді, материалдық құндылықтарды өрттен қорғау бойынша
шаралар қабылдау;
* өртті жою және кеменің өміршеңдігі үшін күрес жөніндегі ісшаралармен байланысты емес барлық жұмыстарды тоқтату;
* өрт сөндіруге қатысатын адамдарды өрттің қауіпті факторларынан
(конструкциялардың құлаған бөліктерінен, жанудың уытты өнімдерінен,
түтіннен және т.б.), электр тогымен зақымданудан, оларға қолданылатын
өрт сөндіру құралдарының (хладондар, көмір қышқылы, бу және т. б.)
қолайсыз әсерінен қорғауды және қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Су буын,
инертті газдарды, көмірқышқыл газын, көлемді сөндіруге арналған
хладондарды іске қосар алдында, сондай-ақ бөліктер мен үй-жайларда
жарықты ажыратар алдында оларда адамдардың жоқтығына көз жеткізу
қажет;
Өртті оқшаулауға қорғаныс шептерін орнату, кеме аудандарын
герметизациялау арқылы қол жеткізіледі. Оқшаулаудың мақсаты кеме
бойынша өрттің қауіпті факторларының таралуын тоқтату болып
табылады. Оттың кеме бойынша таралуы желдету каналдары, жол аралық
кеңістіктер, кабельдік туннельдер, сәндік қоршаулар бойынша (оның
ішінде шаңның жиналуына байланысты) мүмкін.
Қорғаныс шептері өткізбейтін және тұмшаланған корпустық
конструкциялардың шекаралары бойынша, сондай-ақ өртке қарсы
аймақтардың шекаралары бойынша (мұндай аймақтар көзделген кемелер
үшін) құрылады. Қорғаныс шептерінің санын экипаж санына және осы
шептердегі жұмыстардың еңбек сыйымдылығына байланысты кеме
капитаны таңдайды.
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Қорғаныс шептерінде желдеткішті ажырату, үй - жайларды
герметизациялау, өрт сөндіру құралдарын пайдалануға дайындау,
мүмкіндігінше жарылысты және өрт қауіпті мүлікті және жабдықты
кеменің қауіпсіз ауданына алып тастау, авариялық үй-жаймен іргелес
аралықтарды өрт оқпандарынан осы аралықтардағы электр жабдығынан
қоректенуді алдын ала алып тастау, авариялық үй-жай арқылы өтетін май,
отын, жанғыш гидравлика құбырларынан қысымды алып тастау
ұсынылады.
Өртті сөндіру және аралықтарды сумен салқындату кезінде оның
санын бақылау, оны борт сыртына шығару, кеме орнықтылығының
нашарлауын болдырмау үшін төмен жатқан үй-жайларға қайта жіберу
қажет.
Үй-жайлардағы желдетуді герметизациялау және ажырату оларда
өрт сөндіру кезінде тасымалданатын өрт сөндіру құралдарының көмегімен,
түтінді үй-жайлардан адамдарды іздеу кезінде орындалмайды (желдету
авариялық үй-жайдағы адамдарды тұншығудан қорғауға ықпал ететін
жалғыз құрал болып қалады).
2-ТАПСЫРМА
Өрт сөндіру тактикасында келесі ұғымдар бөлінеді:
тікелей шабуыл- өрт сөндірушілер өрт ошағына тікелей
жақындайды және оған от сөндіру құралдарымен әсер етеді;
тікелей емес шабуыл- өрт сөндірушілер өрт ошағына жақындай
алмайды және өрт сөндіру құралдары Қолжетімді қашықтықтан
қолданылады;
өрт БАҚЫЛАУДА — өрт сөндіргіш құрал өрт ошағына беріледі
және ол жануды толық тоқтату үшін жеткілікті; жалын қараңғыланды,
өрттің ықтимал таралуының барлық жолдары БАҚЫЛАУДА, зардап
шеккендерді негізгі іздестіру аяқталды;
өрт қалдықтарын жою- барлық үй-жайлар мұқият тексерілді,
қайта тұтану толығымен жойылды;
өрт сөндірілді -тексеру аяқталды, Үй-жайлар желдетілді, бұл оларға
тыныс алу аппараттарынсыз кіруге жол ашты; өрт жабдығы әзірлік
жағдайына келтірілді, өрт вахтасы орнатылды.
2.6 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Капитан өртпен күресудің бірінші кезектегі шаралары ретінде не істеуі
керек?
Өртті оқшаулау қашан қол жеткізіледі
Қорғаныс шекаралары қандай шекараларда құрылады?
Қорғаныс шебінде нені өшіру ұсынылады?
Тікелей шабуыл дегеніміз не?
Жанама шабуыл дегеніміз не?
Бақылаудағы өрт дегеніміз не?
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Өрт қалдықтарын жою дегеніміз не?
Өрт сөндірілді деген не?
Жолаушыларды құтқару (қауіпті аймақтардан эвакуациялау) қалай
қарастырылуы керек?
3.1.

3-ТАРАУ Кемелік құжаттар.
Негізгі кеме құжаттары (ship documents тізімі)

Әрбір теңіз кемесінің бортында болуға тиіс қажетті кеме құжаттарының
тізімі, осы құжаттардың нысандары, мазмұны, толтыру және беру тәртібі
кеме
Туы
елінің
заңнамасымен
және
бірқатар
халықаралық
конвенциялардың, қарарлардың, шарттар мен келісімдердің талаптарымен
айқындалады. 3.1-суретте кеме құжаттамасын ұйымдастыру көрсетілген.

3.1-сурет-кеме құжаттамасын ұйымдастыру
Қандай да бір нақты кеменің міндетті құжаттар тізбесі оның пайдалану
мақсатына, тіркелімдік сыйымдылығына, жүзу ауданына және басқа да
жағдайларға байланысты.
Кемеде ту мемлекетінің заңымен немесе халықаралық шартпен талап
етілетін қандай да бір құжаттың болмауы, әдетте, кеме үшін және тиісінше
оның кеме иесі үшін қолайсыз құқықтық және материалдық салдарларға әкеп
соғады.
Теңіз кеме қатынасы тіркелімінің инспекциясы қадағалау қызметін
жүзеге асыра отырып, кемелерге береді және теңіз кеме қатынасы
тіркелімінің қағидалары мен халықаралық конвенциялардың орындалуын
растайтын құжаттарды тиісті бөлімшелерге жібереді.
Бұл құжаттар кемеде сақталады және теңіз кеме қатынасы тіркелімінің
инспекторына оның бірінші талабы бойынша, сондай-ақ теңізге шығар
алдында кемені тексеру кезінде портты қадағалау инспекциясына
ұсынылады.
Кеме құжаттарын олардың мазмұны бойынша төрт құрама топқа
бөлуге болады:
1) теңіз кемесінің құқықтық мәртебесін айқындайтын құжаттар (бұл
құжаттар кеменің ұлттық тиесілігін, оған меншік құқығын куәландырады
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және азаматтық және әкімшілік жауапкершілікті қамтамасыз етуге кепілдік
береді);
2) қосалқы кеменің құжаттары, компанияның нормативтік-құқықтық
базасынан басқа, нақты кемеде қауіпсіз пайдалануды және ластануды
болдырмауды қамтамасыз етуді регламенттейтін құжаттарды қамтуы тиіс.
3) кеменің немесе оның бөліктері мен механизмдерінің жай-күйін
(жүзуге жарамдылығын, сыйымдылығын, санитарлық, өртке қарсы,
техникалық және т.б.) куәландыратын құжаттар.
Кеме құжаттамасында кеменің, оның конструкциялары мен
жабдықтарының нақты жай-күйін көрсететін кеме құжаттары мен
сызбаларының міндетті тізбесі болуға тиіс. Кемеге меншік құқығы туралы
куәлікті және компанияның сәйкестігі туралы құжатты (Document of
Compliance) қоспағанда, кеме құжаттары көшірмелермен ұсынылуы немесе
нотариус куәландыруы мүмкін кемелерде түпнұсқада болуға тиіс.
Негізгі кеме құжаттарының тізімі 3.1-кестеде келтірілген.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.1-кесте-кеме құжаттарының тізімі (мысал)

Құжаттың атауы

Name

Берілген /
Дейін
берілген күні жарамды/жыл
сайынғы
Кемеге меншік құқығы
Ship’s Certificate
Находка
26.12.20
туралы куәлік
26.12.19
Ту астында жүзу құқығы
Certificate of Registry
Находка
26.12.20
туралы куәлік
26.12.19
Сыныптау куәлік
Classification Certificate Шығыс
16.02.22
07.04.18
Халықаралық өлшеу куәлігі International tonnage
Шығыс
14.12.20.
Certificate
14.12.19
Куәлік туралы
Cargo ship Safety
Ақтау
16.02.22
конструкциясы бойынша жүк construction Certificate 07.04.18
кемесінің қауіпсіздігі
Куәліктуралы қауіпсіздік
Cargo ship Safety
Құрық
07.04.2023
және жүк жабдықтау және
equipment Certificate
16.02.22
жабдықтау жөніндегі кеме
Куәлік туралы қауіпсіздік
Cargo ship Safety radio Баутино
16.09.99
жүк кеме бойынша
equipment Certificate
16.02.99
радиожабдыққа
Жүк маркасы туралы
International Load Line Новороссийск 07.04.2022
халықаралық куәлік
Certificate
07.04.18
Куәлік туралы ең аз құрамы Minimum safe manning Атырау
25.12.2023
Certificate
25.12.18
Жүзуге жарамдылығы туралы (каботаждық жүзуде
С-Петербург 07.04.2022
куәлік
ұсынылады)
07.04.18
Қамтамасыз ету туралы
Certificate of financial Алматы
20.02.2023
куәлік азаматтық
security in respect of civil 08.02.22
жауапкершілік Теңіздің
liability for oil pollution
мұнаймен ластануынан
(CLC)
болатын залал
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12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
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Мұнаймен ластануды
болдырмау жөніндегі
халықаралық куәлік
Зиянды заттарды құйып
тасымалдау кезінде
ластануды болдырмау
жөніндегі халықаралық
куәлік
Қоқыспен ластанудың алдын
алу жөніндегі халықаралық
куәлік

The International
Шанхай
certificate for the
26.03.98
prevention of oil pollution
International oil pollution Находка
prevention Certificate for 07.04.95
carriage of noxious liquid
substances in bulk

International certificate
for the prevention of
garbage pollution
Certificate
Ағынды сулармен ластануды The International sewage
болдырмау жөніндегі
pollution prevention
халықаралық куәлік сулар
certificate
Куәлік туралы қауіпсіздікті Safety management
басқару
Certificate
СУБ сәйкестігі туралы құжат Document of compliance
Сертификат қаржылық fmс
жауапкершілігі
Р&1 клубын сақтандыру
Теңіздің мұнаймен
ластануынан келтірілген
залал үшін азаматтық
жауапкершілікті сақтандыру
сертификаты
Содан кейін VALOP
сертификаты
Certificate of entry'

07.04.2000
07.04.2000

Находка
07.04.95

07.04.2000

Находка
07.04.95

07.04.2000

Находка
12.05.99
Находка
29.04.99
31.05.98

12.05.02
29.02.02.

FMC Certificate of
financial responsibility
Endowment
29.01.99
Certificate of insurance or Лондон
other financial security in 18.02.99
respect of civil liability
for oil pollution damage

31.05.01

Certificate TOVALOP

20.02.2000

Лондон
20.02.96
Acceptance 1996 policy 14.03.96
year-танк vessels
Суэц каналының өлшеу
Suez canal tonnage
25.04.78
куәлігі
certificate
Панаманың өлшеу куәлігі
Panama canal tonnage
25.04.78
арна
certificate
Акт: кеңейтілген куәландыру Report: /ACS unifiet
Петропавл
бойынша Мако
requirements for
16.02.99
Біріздендірілген талаптары enhanced surveys
Судағы мұнайдың құрамын ACS unifiet requirements Ақтау
айқындауға арналған
for enhanced surveys
26.03.2014
аспаптарды үлгілік сынау
туралы куәлік
Тізбесі жүк жабдық
Record of approved cargo Атырау
қамтамасыз ететін жоқ жүк ship safety equipment
26.03.2016
кемесінің қауіптілігі

20.02.2000
20.02.2000

14.03.98
25.04.80
25.04.80
16.02.2004
26.03.2015

26.03.2017

3.2 "Кемелердің ішкі су жолдарындағы
айырмашылықтарының
негізгі
ережелері"
практикалық жұмыс

қозғалысы мен
тақырыбындағы

Ішкі су жолдарындағы кемелердің көлік ағыны (ЖІӨ) кеме көлік
құралдарының айтарлықтай гетерогенділігімен сипатталады. Ол әр түрлі
кемелерден тұрады; итергіштер, сүйреткіштер, рафтерлер, танкерлер, Жүк,
жолаушылар, техникалық, қосалқы кемелер және су астындағы кемелер,
олар бір-бірінен тек өлшемдерімен, ығысуымен, жылдамдығымен ғана
емес, сонымен қатар кеме жүргізушілерінің психофизиологиялық
қасиеттерімен де ерекшеленеді.
ІЖӨ-де кеме жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі құжат
Қазақстан Республикасының Ішкі су жолдарымен жүзу қағидалары болып
табылады.
Жүзу ережелері заң күшіне ие, сондықтан оларды бұзған адамдар
заң бұзушылықтардан туындаған салдардың ауырлығына байланысты заңға
сәйкес әкімшілік, материалдық немесе қылмыстық жауапкершілікке
тартылады.
Жүзу қағидаларының күші Қазақстан Республикасының Ішкі су
жолдарымен жүзу кезінде жүзу объектілерін пайдалануға және
пайдалануға, кеме қатынасы су жолдары мен гидротехникалық
құрылыстарды ұстауға байланысты ішкі су жолдарында кеме қатынасын
жүзеге асыратын кемелердің, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің
экипаждарына қолданылады.
ІЖӨ-де жүзу ережелерінде кеме жүрісі бойынша жүрудің мынадай
тәртібі белгіленеді.
Екі жақты қозғалысы бар учаскедегі кеме оң жақ жорық бойынша
қозғалыс жолағымен, ал бұл қиын жерде (жол, гидрометеорологиялық
немесе өзге жағдайлар бойынша) — кеме жолының осін ұстана отырып
және қарсы келе жатқан кемелермен сол жақ борттарымен қауіпсіз
айырылуға әзірлікті қамтамасыз ете отырып, жүруі тиіс. Бұл ретте әрбір
кеме қаншалықты қажет және қауіпсіз болса, оңға қарай уақтылы
жалтарады және қарсы келе жатқан кеме артта қалғанға дейін осылай
жүреді.
Салдарды тіркеп сүйрейтін кемелерге және жүрдек кемелерге
қатысты осы қағидадан алып тастауға жол беріледі.
Кемелерге айлақтарға, рейдтерге және басқа да тұрақ орындарына
жақындау үшін кеме жолын немесе қозғалыс жолағын өзара іс-қимылдарды
келісусіз жақындап келе жатқан кемелерден 1 км-ден кем қашықтықта
кесіп өтуге тыйым салынады; бұл ретте барлық жағдайларда кесіп өту тік
сызыққа жақын бұрышпен жүргізілуге тиіс. Осындай талаптар жағалаудан
немесе тұрақ орындарынан кеме жүрісіне шығатын кемелерге де қатысты.
Жоғары қарай келе жатқан кеме алдын ала бірінші болып, ал жол
жағдайлары бойынша шектелген шолу жағдайында — қарсы келе жатқан
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кемені көзбен шолып табу кезінде радиотелефон байланысы бойынша
өзінің іс-қимылын келісуге және сол борттан бұлғау беруге тиіс.
Төмен қарай келе жатқан кеме алшақтықтың (өткізудің) көрсетілген
жағын бұлғау арқылы қабылдауға және дереу растауға тиіс.
Қарсы келе жатқан кемені сол жақ борт бойынша өткізу мүмкін
болмаған жағдайда жоғары қарай келе жатқан кеме алдын ала жүру
бойынша сол жаққа неғұрлым ыңғайлы орынға өтуі, қаншалықты қажет
және қауіпсіз болса, сол жаққа жалтаруы, жүрісін кемітуі немесе тоқтауы
және қарсы келе жатқан кемені оң жақ борт бойынша өткізуді жүзеге
асыруы, бұл ретте радиотелефон байланысы бойынша өз іс-қимылдарын
және оң жақ борт бойынша бұлғауларды алдын ала келісуі тиіс.
Қарсы жүзу кезінде жүрдек кемелер бір-бірінен тек сол жақ
борттарымен айырылуы тиіс; бұл ретте бұлғауды бірінші болып жоғары
қарай келе жатқан кеме береді.
Бір жүрдек кемені екіншісіне басып озу басып озылатын кеменің
сол жақ борты бойынша ғана жүзеге асырылуы тиіс; бұл ретте басып
озылатын кеме сұрау салуды алып, басып озуға рұқсат бере отырып,
жылдамдықты дереу азайтуға және басып озу аяқталғанға дейін ең аз
жылдамдықпен жүруге тиіс.
Кемелердің айырылуы қиын учаскелерде және орындарда
кездесуді болдырмау үшін мынадай қағидалар қолданылады:
* қарсы келе жатқан кемені көзбен шолып алдын ала анықтау
мүмкін болмайтын, көрінбейтін және қиын учаскеге жақындаған кезде кеме
радиотелефон байланысы бойынша жақындау туралы хабарлауға, жүрісін
азайтуға және "бір ұзақ дыбыс"беруге тиіс. Түнде бұл сигнал жоғары
бағытталған Прожектордың сәулесімен қайталануы керек;
* кеме үлкен ұзындықта көрсетілген учаске бойынша қозғалған
кезде әрбір 2-3 минут сайын "екі ұзақ дыбыс" беруі тиіс»;
* кемелер учаскенің бос еместігіне көз жеткізіп, қауіпсіз
алшақтықты (рұқсаттаманы) қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға, ал
егер бір жақты қозғалысы бар учаске - қарсы келе жатқан кемені өткізу
үшін қауіпсіз жерде тоқтап, күтуге тиіс;
* кемелер жоғарыдан және төменнен бір жақты қозғалыс учаскесіне
бір мезгілде жақындаған кезде жоғары қарай келе жатқан кеме қауіпсіз
жерде тоқтап, төмен қарай келе жатқан кемені өткізуге тиіс.
Басып озу басып озатын және басып озатын кемелер басып озу
қауіп төндірмейтініне көз жеткізген және радиотелефон байланысы мен
жарық сигналдары бойынша басып озуға келісімін растаған кезде ғана
жүргізілуі мүмкін.
Басып озылатын кеме басып озушының талабы бойынша
жылдамдықты кемітуге және басып озу қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін басқа да іс-әрекеттер жасауға тиіс.
Басып озатын кеме басып озылатын кемені сол жақ борты
бойынша айналып өтуге тиіс.
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Оң жақ борт бойынша басып озу сол жақ борт бойынша басып озу
жол, метеорологиялық немесе басқа жағдайларға байланысты қиын болған
кезде ерекшелік ретінде жол беріледі.
Кеме жүрісі габариті шектеулі учаскелерде, затондарда, арнаның
еңісіне, жағалауға жақындаған кезде, жер снарядтарына, тұрған кемелерге,
жағажайлар мен демалыс орындарына жақын өткен кезде, сондай-ақ жүру
жылдамдығы бассейндегі кемелер қозғалысының ерекшеліктерін
айқындайтын, ми белгілерін немесе картадағы белгілерді көрсететін
құжаттармен шектелген жол учаскелерінде қауіпті толқуды тудырмас үшін
қозғалысты төмен жылдамдықта (ең төменгіге дейін) жүзеге асыруға тиіс.
Шектеулі (1 км-ден кем) көріну жағдайларында кеме жолының
габариттеріне байланысты кемелердің жүзуіне рұқсат етіледі:
* кеме жолының ені 100 м-ден кем болғанда: жалғыз кемелердің,
бір өздігінен жүрмейтін кемесімен итерілетін құрамдардың тек жоғары
қарай қозғалысы;
* кеме жүрісінің Ені 100 м артық, бірақ 200 м кем болған кезде:
жалғыз кемелерге-екі жақты қозғалыс, ал итерілетін құрамдарға — тек
жоғары қарай;
* кеме жолының ені 200 м және одан астам болғанда: кемелер мен
құрамдарға-екі жақты қозғалыс (сал құрамдарына бұл жағдайларда тек
көлдер мен су қоймалары бойынша ғана рұқсат етіледі);
* арналарда: кеме жолының еніне қарамастан-жалғыз кемелер мен
итерілетін құрамдардың екі жақты қозғалысы тек траверз бойынша
жағалауды және бағыт бойынша кеменің (құрамның) екі ұзындығынан кем
емес көру мүмкіндігі кезінде.
Көру мүмкіндігі шектеулі болған кезде кеме жолының ені 200 м кем
болатын учаскелерде кемелердің (құрамдардың) айырылуына және басып
озуына, егер көзбен көру мүмкіндігі кеменің (құрамның) үш ұзындығынан
кем болса, тыйым салынады.
3.3 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
Төмен келе жатқан кеменің міндеті?
Қарама-қарсы жүзу кезінде жылдам кемелер қалай бөлінуі керек?
Кемелердің айырылуы қиын учаскелерде және орындарда кездесуді
болдырмау үшін қандай ережелер қолданылады?
Басып озу қашан жүргізілуі мүмкін?
Басып озатын кеменің талабы бойынша басып озылатын кеме не істеуі
тиіс?
Қалай айналып өтуге тиіс обгоняющее кеме?
Қауіпті толқуды тудырмас үшін кеме қозғалысты қалай жүзеге асыруы
керек?

311

5-МОДУЛЬ. " ТЕХНИК-КЕМЕ ЖҮРГІЗУШІ " БІЛІКТІЛІГІ
БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ"
1-тарау Қауіпсіз навигациялық вахтаны атқару қағидаттары
Мақсаты: "Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар жəне
инжиниринг университеті" КЕАҚ теңіз академиясының теңіз оқу-жаттығу
орталығында Polaris (Норвегия даңғылы) навигациялық көпірінде су көлігін
пайдалану (кеме жүргізу) немесе кеме жүргізуші-техник мамандығы
бойынша колледж түлегін қолдану. ( Ақтау қ.)»;
IMO 7.01 және 7.03 және 1.22 және 3.12 модельдік курсына сәйкес
келесі жаттығу тапсырмаларын зерттеуге жататын Polaris көпіріндегі
зертханалық семинар (Kongsberg):
1.Көпір жұмысының рəсімдерін көрсететін нұсқаулықтар мен құралдар;
2.Капитанның жəне капитанның вахталық көмекшісінің көпірдегі
міндеттері (the Masters and Officers Navigational Responsibilities);
3.Жүзудің əртүрлі жағдайларында Кемені басқару;
5. Портқа жақындаған жəне одан шыққан кезде əртүрлі жүзу маневрлері;
6. Бас жəне қосалқы қозғалтқыштарды пайдалану кезінде лоцманмен жүзу;
7. КЖЖ жүйесінің əрекет ету аймағында радиобайланыс бойынша
ақпаратты қабылдау жəне беру;
7.Көру мүмкіндігі шектеулі өз бетімен жүзу;
8. Ақпараттық технологиялардың техникалық міндеттерін шеше
отырып, кемелер қозғалысын бөлу жүйесінде жүзу;
9. Мұзда жүзудің ұйымдастырушылық тəжірибесі.
1.1 Мостик жұмысының процедураларын көрсететін нұсқаулықтар мен
оқулықтар
Штурмандық қызметті ұйымдастыру жөніндегі ұсынымдарда кемені
тиімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі
аудандар мен жүзу жағдайларында штурмандық қызметті ұйымдастыру
бөлігінде капитандар мен штурмандық құрамның тәжірибесі жинақталған.
Ұсынымдар кеме көпіршесінде кеме жүргізушілердің еңбегін ұйымдастыру
жөніндегі құрал болып табылады, кеме жүргізушілерге штурмандық
жұмыстың және капитанның вахталық көмекшісі ретінде жұмыс істеудің
дұрыс және саналы дағдыларын қалыптастыруға көмектесуге арналған.
РШЖ-ға қателерді болдырмауға мүмкіндік беретін, әсіресе тәжірибе
жетіспеген жағдайда, әртүрлі жағдайларда кеме жүргізушілердің ісқимылдарының тізбесі енгізілген.
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1.2. Капитанның және капитанның вахталық көмекшісінің мостиктегі
міндеттері (the Masters and Officers Navigational Responsibilities)
Капитан көпірде вахталық қызметті кеменің жүзу қауіпсіздігін тиісті
сенімділікпен қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастырады. Көпірдегі
вахтаның құрамы бүкіл рейс бойы жүзудің нақты шарттары мен
жағдайларына сәйкес келуі тиіс. Көпірдегі вахта құрамын анықтау кезінде
назарға алынады:
- үздіксіз бақылауды қамтамасыз ету;
- ауа райының жағдайы, көріну, тәулік уақыты;
- жүзу ауданының ерекшеліктері, оның ішінде навигациялық қауіптердің
жақындығы, кемелер қозғалысының қарқындылығы, айырмашылығы нашар
шағын кемелердің, жылдам кемелердің, паромдардың және т. б. пайда болу
мүмкіндігі капитанның вахталық көмекшісінің бірқатар ерекше міндеттерді
орындауын талап етеді;
мұзда жүзу шарттары;
навигацияның кемелік техникалық құралдарын пайдалану мүмкіндігі
мен орындылығы, олардың жай-күйі;
кемені пайдаланудың ерекше жағдайларына байланысты вахтаға
қойылатын кез келген басқа да талаптар.
Вахта оның құрамына кіретін жекелеген адамдардың шаршауына
байланысты оны атқару тиімділігі төмендемейтіндей етіп жасақталуы тиіс.
Кеме жүргізушілерге капитанның қай жағдайда кідіріссіз көпірге
шақырылуы мүмкін екендігі туралы нақты нұсқаулар берілуі тиіс. Күнделікті
жұмыс барысында капитанның вахталық көмекшісі ағымдағы ақпаратты
уақтылы, дәл, қысқа баяндау білігін әзірлеуі тиіс.
Капитан капитанның вахталық көмекшісінің кемеге, адамдар мен
жүкке, СЭҚ-ға қауіп төнген жағдайда кеменің рульдік және дыбыссигналдық құрылғылары оның толық иелігінде болу ережесін меңгеруіне
барынша ықпал етуге тиіс. Алайда, мүмкіндігінше, вахталық механикке СЭҚ
жұмыс режимін өзгерту ниеті туралы уақтылы хабарлау керек.
1.2.1 Капитанның вахталық көмекшісінің міндеттері
Капитанның вахталық көмекшісі соқтығысудың, жерге қонудың және т.
б. жағдайы мен қауіптілігін толық бағалау үшін жүзудің басым жағдайлары
мен жағдайларына қатысты қолда бар техникалық құралдардың көмегімен
бақылау сияқты тиісті көзбен шолып және естуді бақылауды қамтамасыз етуі
тиіс.
Түнгі уақытта бақылау үшін РЛС ашық теңізде жүзу кезінде де
пайдалану керек.
Бұдан басқа, бақылаудың мақсаты апатқа ұшыраған адамдарды, кемелер
мен ұшу аппараттарын, судағы қауіпті объектілер мен заттарды табу, кеме
және жағалау оттары мен белгілерін уақтылы тану, кеменің жолда дәл
ұсталуын бақылау, РЛС экранындағы жағдайды бақылау, эхолоттың
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көмегімен тереңдікті бақылау, нақты көріну қашықтығын анықтау болып
табылады.
Капитанның вахталық көмекшісі кеме қауіпсіздігі үшін өзінің
жауапкершілігін капитанның көпіршеде болуына қарамастан нақты ұғынуы
тиіс.
Жағдайда кез келген күмән туындаған жағдайда вахта көмекшісі
капитанға баяндайды, оны көпірге шақырады және капитан келгенге дейін,
әсіресе жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дербес шаралар қабылдайды:
- ауа райының күрт өзгеруі және көрінудің нашарлауы;
- кемені берілген жолда ұстау мүмкін болмаған кезде;
- берілген курсты сақтау қауіпті болған кезде;
- есепті уақытта жағалау, навигациялық белгі немесе күтілетін тереңдік
табылмаған кезде-жағалау күтпеген жерден ашылған кезде, навигациялық
белгі немесе тереңдіктің күтпеген өзгерісі болған кезде;
- мұзбен кездесу;
СЭҚ, рульдік құрылғының, навигацияның техникалық құралының
немесе өзге де маңызды кеме құрылғысының сынуы;
тікелей жақын орналасқан кемелердің қауіпті маневр жасауы;
кеме қисаюының кенеттен пайда болуы;
апат сигналын, маңызды навигациялық хабарламаны алу;
капитанның нақты нұсқаулары.
Капитанның вахталық көмекшісі курста кемені ұстап қалудың
дұрыстығын авторлықпен бақылайды, теңізші-рульші рульді қолмен
басқаруға көшуге дайын болуын қадағалайды, сондай-ақ кемені курста ұстап
қалудың дәлдігін үнемі бақылайды. Курс есебін авторлыққа орнату
капитанның вахталық көмекшісінің міндетті түрде қатысуымен орындалады,
өйткені рульдікіндей, авторлыққа курс есебін өз бетінше белгілей отырып,
рысқалыптың симметриялы болуын қадағалайды және берілген курсқа өз
түзетуін еріксіз енгізеді.
Капитанның вахталық көмекшісі:
вахтада кемінде бір рет рульді автоматты басқаруды қолмен басқаруға
және кері аударуға аударуды жүзеге асыру;
ерекше жағдайларда жүзу, әдетте, рульді қолмен басқару кезінде
жүзеге асырылады;
басқа кемелермен қауіпті жақындасудың барлық жағдайларында алдын
ала рульді қолмен басқаруға көшу;
рульді Автоматты басқарудан қол басқаруына, сондай-ақ қосалқы және
авариялық руль басқаруына өту тәртібін нақты білу.
Капитанның вахталық көмекшісі СЭҚ-ны оның жұмыс режимдерін
қолдануға және өзгертуге дайындау жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ
көпіршеде қашықтықтан басқару болған кезде СЭҚ жұмысын бақылау
аспаптарын, СЭҚ-ны авариялық тоқтату және оны артқы жүріске қосу
тәртібін білуге міндетті.
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1.3. Әртүрлі жүзу жағдайларында кемені басқару
УТМК өз кемесінің маневрлік мүмкіндіктерін, әсіресе тежеу жолдарын,
рульді қалаудың ең жоғары бұрышы бар циркуляцияның уақытша және
сызықтық элементтерін, маневрлердің курспен және жылдамдықпен
салыстырмалы
тиімділігін
нақты
білуі
тиіс.
Қиын жағдайларда оқиғалардың оң дамуы, капитанның вахталық
көмекшісінің бастапқы іс-әрекеттері капитан көпірге келгенге дейін ол
қабылдайтын болады.
Кеменің
ерекше
жағдайларда
жүзуі
деп
ұғынылады: жағдайлары қысылған ауданда;
портқа кірген және одан шыққан кезде;
лоцманмен;
КЖЖ жүйесінің әрекет ету аймағында;
шектеулі көріну кезінде;
кемелер қозғалысын бөлу жүйесінде;
дауыл жағдайында;
мұзда.
Жүзудің ерекше жағдайлары бар аймаққа кіргенге дейін вахталық
қызмет кемені дайындау жөніндегі іс-шараларды орындауға міндетті.
Шектеулі көріну жағдайында және басқа да жалпы талаптарда
тарлықтан өту кезінде
Болып табылады:
капитанның көпіршеге жеке қатысуы және вахталық қызметтің барлық
іс-қимылдарына басшылық етуі (қажет болған жағдайда капитан аға
көмекшіні өзіне қалдыра алады);
вахтаны және оны күшейту үшін шақырылған экипаж мүшелерін нақты
орналастыру, жіберілген қателерді уақтылы анықтау және түзету мақсатында
кеме жүргізушілері арасында нақты міндеттерді бөлу; және т. б.
Қиын жағдайларда оқиғалардың оң дамуы, ауыр зардаптардың алдын
алу көбінесе капитанның вахталық көмекшісінің капитан көпірге келгенге
дейін
ол
қабылдайтын
бастапқы
іс-қимылдарына
байланысты
болады. Үлгілік жағдайлардағы ықтимал іс-қимылдар тізбесі РШС-89 тиісті
бөлімінде келтірілген. Айта кету керек, бұл әрекеттер тізімі капитанның
вахталық көмекшісін қарқынды кеме қатынасының нақты жағдайларында
қабылдау қажет деп санайтын әрекеттерді жүзеге асыруда шектемейді.
1.4. Портқа жақындаған және одан шыққан кезде әртүрлі жүзу
маневрлері
Восточный теңіз портына (1.4.1-сурет) және оның акваториясына
жақындау жүзу жағдайлары тығыз аудандар болып табылатындығымен
қатар, өзіндік ерекшеліктері де бар. Әдетте бұл аудандарда КЖЖ жүйелері
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жұмыс істейді. Әдетте, порттарға кіреберістерде теңіз жолдары қиылысатын
жерлерде кемелер қозғалысын бөлу жүйелері ұйымдастырылады.
Порт суларында жүзу МППСС—72-ден басқа жергілікті ережелерді
реттейді, оларды алдын-ала зерделеу керек. Шағын кемелермен алшақтау
кезінде олардың халықаралық ережелерді сақтамау мүмкіндігін ескеру
қажет.
Восточный теңіз портына кіреберістерде зәкірде тұрған, батып бара
жатқан және әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын кемелер жиналуы мүмкін.

1.4.1-сурет-Шығыс теңіз портына жақындауды және одан шығуды жоспарлау
кезінде карта-схемаларды пайдалану
Түнгі уақытта судағы объектілерді бүркемелейтін жағалау оттары
бақылауының кедергілерін ескерген жөн.
Лоцманды қабылдау-тапсыру орнына жақындаған кезде оны кідірткен
немесе түсіру мүмкін болмаған жағдайда іс-қимылдарды көздеген жөн.
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1.5 Бас және қосалқы қозғалтқыштарды пайдалану кезінде лоцманмен
жүзу
Көпірде лоцманның болуы капитанды да, капитанның вахталық
көмекшісін де олардың жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
құқықтары мен міндеттерінен босатпайды. Лоцманның іс-әрекетіне шамалы
күмән туындаған кезде капитан (вахталық көмекші), егер уақыт мүмкіндік
берсе, лоцманнан оның ниетін анықтауға тиіс.
Лоцманға мынадай ақпарат беріледі (1.5.1-сурет):
- шөгінді;
- дифферент;
- айналым диаметрі;
- бұранданың айналу жағы;
- жүрістің негізгі режимдеріндегі жылдамдықтың еспелі бұрамының
айналу жиілігінің сәйкестігі;
- негізгі қозғалтқышты көпірден басқару мүмкіндігі; Тифон түймелерінің
орналасуы;
- УҚТ радиостанциясының орналасуы және ол қай арнада қосылған.
Ұшқышқа кеме бинокулярын ұсыныңыз.
Кеме жолын, арқандап байлау схемасын, Буксирлерді бекіту орны мен
тәсілін, арқандап байлау ұштарының ұсынылатын санын келісу.
Лоцман навигациялық карта жағдайдың нақты жағдайына сәйкес келе
ме, жаңа қауіптер пайда болды ма, жаңа мольдер салынды ма және т. б.
Рульге және машина бөліміне командалар беру тәртібін келіседі.

1.5.1-сурет-Лоцман мен студент арасында ақпарат алмасу
Жүзудің әрбір учаскесінде лоцман командаларының қайсысы —
қауіпке қарай бұрылу, жылдамдықтың қауіпсіздіктен тыс ұлғаюы және т.б.
— лоцман операциялары лоцманның ниетін анықтауға уақыт болмауы
мүмкін тарылған суларда жиі кездесетіндей дереу тоқтатылуға тиіс екенін
түсіну керек.
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1.6. Каспий теңізінің Қазақстандық секторы КҚБЖ әрекет ету
аймағында радиобайланыс бойынша ақпаратты қабылдау және беру
КҚБҚ іс-қимыл аймағына келгенге дейін алдын ала КТҚС порты
бойынша міндетті қаулыларда, теңізде жүзушілерге хабарламаларда,
лоцияларда немесе анықтамалық-навигациялық карталарда орналастырылған
аймақта жүзу ережелерін зерделеу керек (1.6.1-сурет).
Қажет болған жағдайда және мүмкіндігінше екі УҚТ радиостанцияны
пайдаланады: біреуі — 16-арнадағы кезекшімен байланыс үшін, екіншісі —
КҚБЖ операторының жұмыс арнасында байланыс үшін.
КҚБЖ әрекет ету аймақтарында жүзу, егер жергілікті ережелер өзгеше
талап етпесе, МППСС—72 сәйкес жүзеге асырылады. Қозғалыс ережелері
бұзылған жағдайда КҚБЖ операторын бұзу фактісі мен себептері туралы
дереу хабардар ету керек.

1.6.1-сурет - КТҚС аймақтық КҚБЖ объектілері мен жұмыс аймақтары
(Құрық, Ақтау, Баутино, Қашаған, Атырау)
Аймаққа кіруге КҚБ операторы рұқсат береді, ол кемеге қозғалыс
тәртібі мен кезектілігі, Зәкір тұрағы және тікелей қауіпті болдырмау үшін ісәрекеттер туралы нұсқаулар беруге құқылы. Өз кезегінде, кеме капитаны
бекеттің өз кемесіне тікелей бағытталған нұсқауларын дайындауға, ал оларды
орындау мүмкін болмаған жағдайда-себептері мен одан арғы ниеттерін
хабарлауға міндетті.
Кеменің арнаның осінен немесе фарватерден жағалық РЛС көмегімен
бүйірлік жылжуын көз өлшегіш анықтаудың дәлдігі 10-20 м құрайды, бұл
әдетте қауіпсіз сымдарды қамтамасыз ету үшін жеткілікті. КҚБЖ
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операторымен байланыссыз жүретін және көбінесе оның бақылауынан тыс
қалатын шағын кемелер қауіп төндіреді.
1.7 Көру мүмкіндігі шектеулі кезінде өз күшімен жүзу
Шектеулі көріну жағдайында, МППСС—72-де берілген анықтамадан
басқа, объектінің нақты көрінуі геометриялық тұрғыдан аз болатын
жағдайлар түсініледі. Көру мүмкіндігі шектеулі болған кезде көзбен шолып
және естуді бақылаудың шарттары мен мүмкіндіктеріне қарай қосымша
бақылаушылар қойылуы мүмкін.
Мұндай жағдайларда кеме орнын, артық қосу желілерін бақылаудың
қайталанатын әдістері жиі қолданылады.

1.7.1-сурет - Кеменің шаң дауылына кіруі
1.8 Ақпараттық технологияның техникалық міндеттерін шеше
отырып, кемелер қозғалысын бөлу жүйесінде жүзу
Теңізде жүзудің навигациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
қазіргі заманғы IT-технологияларды жасау жөніндегі іс-шаралар орындалуда:
кемелер қозғалысының белгіленген жолдары (КҚБЖ);
кемелер қозғалысын басқару (КҚБ);
мониторинг және автоматты сүйемелдеу;
автоматты ақпараттық жүйе (ААЖ);
навигациялық жабдық құралдары (НЖҚ);
теңіз радиобайланысы, кеме қатынасы және ақпаратпен қамтамасыз
ету;
жүзу ережелері және теңізде жүзуді реттейтін басқа да нормативтікқұқықтық актілер.
Кемелер қозғалысын бөлу жүйелерінде жүзу кезінде жағалау бақылау
станциясының ақпаратын үнемі қабылдау керек. Мұндай аудандарда әдетте
екі УКВ радиостанциясы қолданылады. Егер қозғалысты бөлу жүйесінде
жүзу кезінде басқа кеме, сіздің ойыңызша, өз тарапынан емес, өз кемесінің
орнын қайта тексеру қажет және ол расталса да, одан әрі аса сақтықпен жүру
қажет.
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Ережелер бұзылған жағдайда бақылау станциясына оның фактісі мен
себептері туралы дереу хабарлау керек (сурет. 1.8.1).

1.8.1-сурет - КЖЖ бақылау станциялары
1.9 Мұзда жүзуді ұйымдастыру тәжірибесі
Мұз жағдайында жүзу кезінде (өздігінен немесе мұзжарғыштарды
өткізу арқылы керуен құрамында) кемелердің жетілдірілуіне қарамастан,
олардың мұздан зақымдалу қаупі мүлде азаймағанын ескеру қажет. Мұзды
жағдайларда кеме қозғалысының оңтайлы жылдамдығын таңдау және қолдау
кемені басқаратын кеме жүргізушілердің негізгі міндеті болып табылады
(1.9.1-сурет).

1.9.1-сурет - Мұзда жүзу
Мұзда жүзу кезінде POLARIS көпіріндегі вахтаны әдетте екі кеме
жүргізуші жүзеге асырады, олардың бірі — капитан немесе старп кемені
басқарады, ал екіншісі штурмандық міндеттерді орындайды, сондай — ақ
мұз жағдайын бақылайды, керуендегі жетекші мұзжарғышпен және
кемелермен байланысты қамтамасыз етеді, капитанның өкімдерін
орындайды.
Төмен температуралы аудандарда жүзу кезінде вахта қызметі бақылау
жүргізеді:
кеменің шашырауы және мұздың шөгуінің басталуы;
мұздану болатын желдің бағытын анықтайды;
мұздануға қарсы күрес құралдарының іс-қимылына дайындықты
ұйымдастырады;
капитанның басшылығымен жел мен толқындарға қатысты кеменің
жылдамдығы мен жылдамдығын таңдайды, бұл кезде шашырату мен су басу
ең аз болады;
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кеменің орнықтылығына бақылау жүргізеді және оны қалпына
келтіруге шұғыл шаралар қабылдайды.
Мұздану кезінде бірінші кезекте мұздан жүру оттары, навигациялық,
сигнал беру және құтқару құралдары, экипаж мүшелеріне арналған өту
жолдары босатылады.
Түйіндеме:
5-модульде көпірдегі ресурстарды басқару жөніндегі нұсқаулыққа және
әсіресе өтпелі төсемге ерекше назар аударылады. Көпір жабдықтары
тәжірибесі едәуір кеңейтілді және электронды навигациялық құралдарды
кеңінен қолдануды қамтиды. Басшылық халықаралық стандарттарды,
қарарларды және ИМО ұсынымдарын пайдаланады. Көпірді тексеру
парақтары мен апаттық парақтар халықаралық стандартқа сәйкес кемелердің
штурмандық құрамына арналған нұсқаулық ретінде пайдалануға арналған ICS Bridge procedures guide, 2020.
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Қосымша 1." Pilot card " нысаны»
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Қосымша 2. Кеменің маневрлік сипаттамаларының кестесі
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Қосымша 3
Формулярға енгізу үшін ұсынылатын ақпарат
маневрлік сипаттамалары.

Ақпаратта мыналар болуы керек:
1. Жалпы сипаттамасы.
1.1 Кеменің ерекшеліктері.
1.2 Негізгі қозғалтқыштың сипаттамалары.
2. Кеменің терең суда басқарылуы.
2.1. Поворотливость кеме.
2.2. Терең судағы айналым элементтері.
2.3. "Аяқпен" айналым элементтері.
2.4. Рыскөйлік туралы мәліметтер.
2.5. "Борт сыртындағы адам" және "параллель курсқа
шығу"маневрлері.
2.6. Басқару құрылғыларының мүмкіндігі.
3. Терең судағы ақпараттық-тежеу сипаттамалары.
3.1. Тежегіш сипаттамалары.
3.2. Ақпараттық сипаттамалары.
3.3. Жеделдету сипаттамалары.
4. Таяз судағы маневрлік сипаттамалар.
4.1. Таяз судағы айналым элементтері.
4.2. Шөгу.
5. Кеменің басқарылуына желдің әсері.
5.1. Желдің күші мен моменті.
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Қосымша 4
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Қосымша 5
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