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АЛҒЫСӨЗ

Трикотаж - тоқылған тоқыма материалы немесе трикотаждан жасалған 
дайын өнім, сондай-ақ матадан айырмашылығы, құрылымы бір-бірімен 
байланысқан ілмектер: соңғысы екі өзара перпендикуляр бағытта орналасқан 
екі жіп жүйесінің (негіз және арқау жіптері) өзара айқасуы нәтижесінде пайда 
болады, сондықтан "тоқылған мата" тіркесін қолдану дұрыс емес. Трикотаж 
жаймасына тән сипаттамалар: созылу, серпімділік және жұмсақтық.

Трикотаж жаймаларын өндіру кезінде синтетикалық, мақта-мата, жүн 
және жібек маталар пайдаланылады таза түрдегі немесе әртүрлі 
комбинациялардағы талшықтар, соның ішінде эластан қосылады. Трикотаж 
жаймасы, өз кезегінде иілмелі материал, сондықтан да онда иірім жіп немесе 
жіптер бүгілген, тоқу процесінде күрделі кеңістіктік орналасуы бар.
Трикотаж жайма құрылымының негізгі элементарлық буыны - бұл қаңқа мен 
байланыстырушы брошюрадан тұратын цикл. Көлденеңінен орналасқан 
ілмектер цикл қатарларын, ал тігінен орналасқан ілмектер цикл бағаналарын 
құрайды. Ілмектерден басқа, трикотаждың құрылымында басқа қарапайым 
байланыстарды қосуға, тарақтың пайда болуына, кенептің созылуын азайтуға 
және т. б. қызмет ететін түзу немесе қисық пішінді қарапайым сілтемелер 
болуы мүмкін.

Тоқыма галантереясы - бұл киім, іш киімдерді, бұйымдарын 
безендіруге арналған талшықты материалдардан жасалған өнімдердің кең 
тобы. Тоқыма галантереясының ассортименті таспалармен, баулармен, 
шілтермен, галстуктармен, шарфтармен және т.б. аксессуарлармен 
ұсынылған.

Тоқыма галантерея бұйымдары мақсатына байланысты әртүрлі 
тұтынушылық қасиеттерге ие болуы керек. Әрлеу таспалары пайдалану 
кезінде сенімді болуы, берік бояуы болуы тиіс. Сәндік таспа мен шілтер үшін 
эстетикалық қасиеттер ерекше маңызды.

Трикотаж, тоқыма, галантерея өндірісінің техник - технологы - бұл 
тоқыма өндірісінің технологиялары, тоқыма өнімдерін, материалдарды, 
шикізатты технологиялық өңдеу, тоқыма өндірісінің әртүрлі технологиялық 
процестерінің барлық нюанстарын білетін маман. Тоқыма өндірісінің 
технологтары технологиялық процестерді әзірлейді және олардың сақталуын 
бақылайды, сонымен қатар кіріс шикізаты мен дайын өнімнің сапасын 
бақылайды.

Бұл оқу құралы 1214000 "Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары 
технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес 
әзірленген, біліктілігі "121404 3 – Техник - технолог".
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1 БӨЛІМ. ТРИКОТАЖ, ТОҚЫМА, ГАЛАНТЕРЕЯ БҰЙЫМДАРЫ 
ӨНДІРІСІНДЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ

Оқу мақсаттары:
- еңбекті қорғау бойынша нұсқаулардың түрлері мен ережелерін 

ажырату;
- кәсіби аурулар мен жазатайым оқиғалардың себептерін анықтау;
-Н-1 актілерін толтыру тәртібін сақтау;
- өндіріспен байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

кезеңдерін орындау;
-жұмыс өндірісіне тапсырма-наряд құру, беру және нұсқама өткізу;
- трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдарын өндіру бойынша 

технологиялар мен жұмыстарды ұйымдастырудың жалпы мәселелерін шешу;
- тоқыма, галантерея бұйымдарын дайындауда заманауи ақпараттық 

технологияларды меңгеру;
- трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдарын шығару бойынша 

жұмыстарды орындау кезінде қолданыстағы нормалар мен техникалық 
шарттардың талаптарын сақтауға;;

- кәсіби міндеттерді шешуде ақпараттық технологияларды қолдану.

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер Сызу, Техникалық 

механика негіздері, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, 
Электротехника және электроника, Нарықтық экономика негіздері, 
Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері, Информатика және 
өндірісті автоматтандыру негіздері сияқты пәндерді оқуы керек.

Қажетті оқу материалдары:
- қалам;
- дәптер;
- қарындаш;
- сызғыш;
- өшіргіш;
- аспирациялық психрометр.

Кіріспе
"Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары өндірісінің еңбектерін 

қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру" модулі жұмыстың 
нәтижелілігін, алынған тапсырмаға сәйкес кәсіпорынның өндірістік 
учаскесінің жұмыстарын ұйымдастыру және басшылық ету және 
бағыныстылардың белгіленген жұмыс көлемін орындауын қамтамасыз ету, 
сондай-ақ трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары өндірісінің 
жабдықтарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша
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жұмыстарға техникалық басшылықты жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар 
мен білімді сипаттайды.

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: трикотаж, тоқыма, 
галантерея бұйымдарын өндіру технологиясын, дайындық жұмыстарының 
мазмұнын; машиналар мен жабдықтардың құрылғысы мен техникалық 
сипаттамаларын; жұмыс орындарын ұйымдастыру схемаларын; трикотаж, 
тоқыма, галантерея бұйымдарын өндіруде компьютерлік техниканы қолдану 
тәсілдерін, тәсілдерін және әдістерін, Қазақстан Республикасының Еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік актілерін; қойылған 
міндеттерге байланысты жұмыс орындарын қалыптастыруды меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды: сапа 
талаптарын, орындау мерзімдерін ескере отырып жұмыстарды орындау 
тәртібін анықтауды; цехта міндеттерді бөлуді үйренуге мүмкіндік беретін 
курстық жұмысты (жобаны) орындайды.

Бұл модуль жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және 
технологиялық жабдықты орналастыру, сондай-ақ трикотаж, тоқыма, 
галантерея материалдарын өндіруде еңбекті қорғау туралы жалпы ақпаратты 
толығырақ сипаттайды.

Өндірістік микроклимат, шу, діріл, жарықтандыру, өндірістік ауаның 
шаңдану параметрлерін анықтау бойынша зертханалық жұмыстар 
келтірілген.

Бұдан басқа, технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін 
анықтау және трикотаж, тоқыма, галантерея өндірісінде экономиканың 
негізгі даму жолдарын қолдану, еңбек өнімділігін және оны кәсіпорындарда 
арттыру жолдарын есептеу.

1.1 Еңбекті қорғау және өртке қарсы қорғау ережелерін сақтай 
отырып, жұмыстарды орындау тәртібі

1.1.1 Еңбекті қорғау саласындағы негізгі ұғымдар мен 
анықтамалар

Еңбекті қорғау - бұл құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-
профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шараларды қамтитын еңбек 
қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау жүйесі.

Қауіпсіздік - зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін
тәуекелдің болмауы.

Еңбек қауіпсіздігі - қызметкерлерге қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлар әсер етпейтін не қызметкерлердің денсаулығына зиян келтіру 
мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін өндірістік тәуекел болмайтын 
жағдайлар. Зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсері алып 
тасталған не олардың әсер ету деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын 
еңбек жағдайлары қауіпсіз деп есептеледі.
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Қауіпсіздік техникасы (ТБ) – бұл қызметкерлерді қауіпті өндірістік 
факторлардың ықтимал әсерінен қорғауға бағытталған ұйымдастырушылық -
техникалық шаралар жүйесі. Қауіпсіздік техникасы тұтастай алғанда 
кәсіпорынның, оның жеке жабдықтардың және өндірістік инфрақұрылымның 
басқа элементтерінің қажетті қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етуі тиіс 
талаптарды қамтиды.

Эргономика (грек тілінен: ergon - жұмыс және nomos - заң) - бұл 
антропологияны, күш үнемдеуді және т. б. ескере отырып, еңбек 
жағдайларын, құралдарды және т. б. оңтайландыру мақсатында өндіріс 
жағдайында адамды зерттейтін ғылым.

Техникалық эстетика - бұл қоршаған ортаны үйлестіру, жақсарту, 
ыңғайлылық пен сұлулық мақсатында зерттейтін ғылым. Техникалық 
эстетика - дизайнның теориялық негізі.

Жетекші фактор - бұл фактор, қызметкердің денесіне белгілі бір әсер 
ету, ол бірқатар факторлардың аралас немесе аралас әсерімен көрінеді.

Зиянды еңбек жағдайлары - жұмыс істеушінің организміне 
және/немесе оның ұрпақтарына жағымсыз әсер ететін зиянды өндірістік 
факторлардың болуымен сипатталатын еңбек жағдайлары.

Зиянды өндірістік фактор - қоршаған орта мен еңбек процесінің 
факторы, оның әсер етуі қызметкерге кәсіби ауруды немесе денсаулық 
жағдайының басқа да бұзылуын, ұрпақтардың денсаулығына зиян келтіруі 
мүмкін.

Еңбек жағдайларын бағалаудың гигиеналық критерийлері -
өндірістік орта мен еңбек процесі параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормалардан ауытқу дәрежесін бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер.

Еңбек гигиенасы - еңбек жағдайлары мен сипатын, олардың адамның 
денсаулығы мен функционалдық жағдайына әсерін зерттейтін және жұмыс 
ортасы мен еңбек процесі факторларының жұмысшыларға зиянды және 
қауіпті әсерінің алдын алуға бағытталған ғылыми негіздер мен практикалық 
шараларды жасайтын профилактикалық медицина. Бұл құқықтық, 
әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық - техникалық және басқа да 
іс-шараларды қамтитын еңбек қызметі процесінде жұмыс істейтін 
денсаулықты қамтамасыз ету жүйесі.

Өнеркәсіптік санитария - бұл қызметкерге өндірістік ортаның 
қолайсыз жағдайларына әсер ету қаупін қолайлы деңгейге жеткізу мақсаты 
бар іс-шаралар кешені.

Еңбек процесінің теріс факторлары еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне 
және өнім сапасының нашарлауына әкеледі.

Қолайсыз еңбек жағдайларына ұзақ уақыт әсер ету қызметкердің 
денсаулығының бұзылуына, кәсіби аурудың немесе мүгедектіктің дамуына 
әкелуі мүмкін.

Еңбек жағдайларының гигиеналық нормативтері (ШРК, РШД) -
бүкіл жұмыс өтілі ішінде күнделікті (демалыс күндерінен басқа) 8 сағат 
ішінде, бірақ аптасына 40 сағаттан аспайтын жұмыс ортасы факторларының 
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деңгейі жұмыс процесінде немесе қазіргі және кейінгі ұрпақтардың ұзақ өмір
сүру мерзімінде қазіргі заманғы зерттеу әдістерімен анықталатын денсаулық 
жағдайында аурулар немесе ауытқулар тудырмауы тиіс. Гигиеналық 
нормативтерді сақтау сезімталдығы жоғары адамдардың денсаулығының 
бұзылуын жоққа шығармайды.

Осылайша, PDU-бұл ГОСТ стандарттарында, санитарлық нормаларда 
және еңбекті қорғаудың басқа ережелерінде белгіленген зиянды фактордың 
қалыптасқан мәні.

Кейбір жағдайларда гигиеналық нормативтерді сақтау сезімталдығы 
жоғары немесе денсаулығы нашар адамдардың денсаулық жағдайының 
бұзылуын жоққа шығармайды.

Уақытты қорғау - жұмыс уақыты мен еңбек процесінің қолайсыз 
факторларының зиянды әсерін олардың жұмыс уақытын азайту арқылы 
азайту: ауысым ішілік үзілістерді енгізу, жұмыс күнін қысқарту, еңбек 
демалысының өнімділігін арттыру, осы жағдайларда жұмыс өтілін шектеу.

Денсаулық - бұл аурудың немесе физикалық ақаулардың болмауы ғана 
емес, толық физикалық, рухани және әлеуметтік әл-ауқат жағдайы 
(Дүниежүзілік денсаулық сақтау Ұйымы Жарғысының кіріспесі).

Қауіпті өндірістік фактор - қызметкерге әсер етуі оның жарақатына 
әкелуі мүмкін өндірістік фактор; жедел аурудың немесе денсаулықтың 
кенеттен күрт нашарлауының, өлімнің себебі болуы мүмкін орта немесе 
еңбек процесінің факторы. Жарақаттардан басқа, қауіпті факторлардың 
жұмысшыларға әсері микротраума тудыруы мүмкін.

Оңтайлы еңбек жағдайлары жұмыс қабілеттілігінің жоғары деңгейін 
сақтаудың алғышарттары болып табылады.

Өндірістік - шартты сырқаттанушылық - жалпы, яғни кәсіптік 
ауруға жатпайтын, зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс 
өтілінің ұлғаюына қарай жағдайлар санының өсу үрдісі бар және зиянды 
факторлармен жанаспайтын топтардағы жағдайдан асатын, әртүрлі 
этиологиялы аурулармен сырқаттанушылық (жасына қарай стандартталған).

Кәсіптік ауру - қызметкердің оған зиянды (зиянды) өндірістік 
(өндірістік) фактордың (факторлардың) әсер етуінің нәтижесі болып 
табылатын және оның кәсіптік еңбек қабілетін уақытша немесе тұрақты 
жоғалтуға әкеп соққан ("өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік 
аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы") созылмалы немесе жіті 
ауруы.

Кәсіби сырқаттанушылық - жыл ішінде кәсіби аурулары мен 
уланулары бар жаңадан анықталған науқастар санының мыналарға 
есептелген көрсеткіші 100, 1 000, 10 000, 100 000 қызметкерлер.

Кәсіптік тәуекел - еңбек шарты (келісімшарт) бойынша міндеттерді 
орындауға байланысты және заңда белгіленген өзге де жағдайларда 
денсаулығына зақым келу (айрылу) немесе қайтыс болу ықтималдығы. 
Кәсіптік тәуекелді бағалау экспозицияның шамасын, функционалдық жай-
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күйінің көрсеткіштерін, қызметкерлердің денсаулық жағдайын және еңбекке 
қабілеттілігін жоғалтуды ескере отырып жүргізіледі.

Жұмыс қабілеттілігі - дененің физиологиялық және психикалық 
функциялары мүмкіндігімен анықталатын адамның жағдайы, ол қажетті 
уақыт аралығында белгілі бір сападағы белгілі бір жұмысты орындау 
қабілетін сипаттайды.

Жұмыс күні (ауысым) - заңмен белгіленген тәулік ішіндегі жұмыс 
ұзақтығы (сағатпен).

Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау -
жұмыс орындарының еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз 
ететін еңбек гигиенасы мен еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік 
талаптарына сәйкестігін бағалау.

Ұқсас жұмыс орындары - белгілер жиынтығымен сипатталатын 
жұмыс орындары:

* бірыңғай технологиялық процесті жүргізу кезінде бірдей кәсіби 
міндеттерді орындау;

* бір типті жабдықты, құралдарды, құрылғыларды, материалдар мен 
шикізатты пайдалану;

* бірыңғай желдету, ауаны баптау, жарықтандыру жүйелері 
қолданылатын бір бөлмеде немесе ашық ауада жұмыс жасаңыз;

* жұмыс орнындағы нысандардың бірдей орналасуы.
Еңбек жағдайлары - адам іс-әрекеті жүзеге асырылатын еңбек процесі 

мен жұмыс ортасы факторларының жиынтығы.
Еңбек ауырлығы – тірек - қимыл жүйесіне және ағзаның 

функционалды жүйелеріне (жүрек-тамыр, тыныс алу және т.б.) оның 
қызметін қамтамасыз ететін негізгі жүктемені көрсететін еңбек процесінің 
сипаттамасы. Еңбектің ауырлығы физикалық динамикалық жүктемемен, 
көтерілетін және тасымалданатын жүктің массасымен, стереотиптік жұмыс 
қозғалыстарының жалпы санымен, статикалық жүктеменің шамасымен, 
жұмыс қалпының сипатымен, корпустың тереңдігі мен еңкею жиілігімен, 
кеңістіктегі қозғалыстармен сипатталады.

Еңбек шиеленісі - бұл еңбек процесінің сипаттамасы, ол негізінен 
орталық жүйке жүйесіне, сезім органдарына және қызметкердің 
эмоционалды саласына жүктемені көрсетеді. Еңбек кернеуін сипаттайтын 
факторларға мыналар жатады: зияткерлік, сенсорлық, эмоционалды 
жүктемелер, жүктемелердің монотондылық дәрежесі, жұмыс режимі.

Жұмыс аймағы - еден деңгейінен 2 м дейінгі биіктіктегі кеңістік 
немесе жұмыскерлердің тұрақты немесе тұрақты емес (уақытша) болатын 
орындары бар алаңдар.

Жұмыс орны - еңбек қызметі процесінде жұмысшылардың тұрақты 
немесе тұрақты емес болатын орны.

Тұрақты жұмыс орны - жұмыс істейтін адам жұмыс уақытының көп 
бөлігін (50%-дан астам немесе 2 сағаттан астам) алатын орын. Егер жұмыс 
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аймағының әртүрлі пункттерінде жүзеге асырылса, бүкіл жұмыс аймағы 
тұрақты жұмыс орны болып саналады.

Тұрақты емес жұмыс орны - жұмысшы өзінің жұмыс уақытының аз 
бөлігін (50% - дан кем немесе үзіліссіз 2 сағаттан кем) алатын орын.

Тыныс алу аймағы - жұмысшының атынан 50 см радиустағы кеңістік 
[1].

1.1.2 Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісіндегі еңбекті 
қорғаудың негізгі мәселелері

Өндірісті химияландыру. Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарына келіп 
түсетін синтетикалық талшықтар ереже ретінде химиялық реакцияға 
түспеген төмен молекулалы қосылыстардың (бастапқы шикізаттың 
мономерлері, түрлі қоспалар, еріткіштер, пластификаторлар, бояғыштар, 
тұрақтандырғыштар және т.б.) аз мөлшерін қамтиды. Полимерлерге 
қарағанда биологиялық белсенді бола отырып, олар денсаулыққа үлкен қауіп 
төндіреді; сондықтан полимерлі талшықтарды өңдеу технологиясында 
белгіленген температураны қатаң сақтау, жабдықтың герметизациясын, 
желдетуді және аспирацияны, сондай-ақ синтетикалық талшықтар мен 
олардан жасалған бұйымдарды ылғалды - термиялық өңдеу кезінде 
процестерді қашықтықтан басқару жүйесін жақсарту өте маңызды.

Білімі статикалық электр. Полимерлі материалдар төмен электр 
өткізгіштігімен ерекшеленеді, олар үйкеліс, соққы және басқа механикалық 
әсерлермен оңай электрленеді.

Электромагниттік өрістер. Жоғары жиілікті токтарды қолдана 
отырып, материалды диэлектрлік қыздыру арқылы жіксіз тігуді қолдану 
жұмыс бөлмелерінде жоғары жиілікті электромагниттік өрістердің пайда 
болуына әкеледі, бұл жұмысшылардың әл-ауқатына теріс әсер етуі мүмкін 
(бас ауруы, ұйқышылдық, шаршағыштық, ұйқының бұзылуы, есте сақтау 
қабілетінің нашарлауы, шаштың түсуі, тітіркену, жүрек ауруы және т. б.), 
сондықтан қорғаныс экрандарының дизайнын жақсарту қажет, жерге қосу 
құрылғылары мен электр сүзгілері (соңғылары жарық беру 
қондырғыларының сымдары бойынша көршілес обьектілерге таралуға 
қабілетті қайталама сәулеленудің пайда болуын болдырмауға арналған).

Ультракүлгін жеткіліксіздік (жеңіл аштық). Терезесіз зауыттарда 
табиғи жарықтың болмауы жұмысшылардың психофизиологиялық 
жағдайына теріс әсер етеді - күн сәулесінің спектрінің сәулелерімен және, ең 
алдымен, оның ультракүлгін бөлігімен биологиялық тұрғыдан ең белсенді 
ретінде "жарықтың ашығуын" өтеу проблемасы туындайды. Мұндай 
жағдайларда жұмыс істеу жұмысшыларға ыңғайсыздық, бас ауруы, 
шаршағыштық, көздің ауыруы, сондай-ақ сыртқы ортадан оқшауланған 
жағдайда белгілі бір қысым сезімін тудырады. Сондықтан техникалық 
эстетика және инженерлік психология ұсыныстарына сәйкес цехтардың 
өндірістік интерьерін жақсарту қажет, ал ультракүлгін сәулелердің 
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жетіспеушілігін толтыру үшін арнайы (эрятемалық) шамдар мен 
фотарийлерді орнатуды қарастыру қажет [1].

1.1.3 Трикотаж,тоқыма және галантерея өндірісінің қауіпті және 
зиянды факторлары

Өндірістік жабдықтар шығаратын және еңбек жағдайларын 
нашарлататын зияндарға шаң, артық жылу және ылғал шығарындылары, 
зиянды газдар мен булар жатады. Өндірістік шудың жоғарылауы да белгілі 
бір мәнге ие.

Шаң. Тоқыма кәсіпорындарында шаң мақта мен зығыр талшықтарын, 
қара сора, джутты қопсыту, түтіндеу және т.б. кезінде пайда болады. шаң 
көздің қабыну процестерінің (конъюнктивит), іріңді тері ауруларының пайда 
болуына ықпал етеді, сонымен қатар ас қорыту органдарына, назофаринске 
және бронхқа зиянды әсер етеді. Шаңдағы ақуыз заттар жаңадан 
бастаушыларда (екі аптаға дейін жұмыс өтілі бар) зауыттық безгекті тудыруы 
мүмкін, аурудың ұзақтығы әдетте 2-3 күннен аспайды. Шаңды жағдайда ұзақ 
жұмыс істеу (10-15 жыл ішінде) өкпенің кәсіби ауруына - биссинозға әкелуі 
мүмкін. Бұл ауру және шаңның әсерінен тыныс алу органдарының басқа 
аурулары көбінесе тоқыма кәсіпорындарының дайындық өндірістерінде 
жұмыс істейтін адамдарға әсер етеді. Шаңның ең зиянды компоненті - өкпе 
ауруын (силикоз) тудыратын бос кремний диоксиді. СН 245-71 санитарлық 
нормаларында жұмыс аймағының ауасындағы өсімдік және жануар тектес 
шаңның мынадай шекті рұқсат етілген концентрациясы белгіленген: 10% -
дан астам кремний қос тотығының қоспасымен (тінді, мақта, мақта - мата, 
зығыр, мамық және т .б.) - 2 мг/м3; 2-ден 10% - ға дейін кремний қос 
тотығының қоспасымен-4 мг/м3; 2% - дан кем кремний қос тотығының 
қоспасымен-6 мг/м.

Боялған вискоза мен мақта талшықтарын өңдеу кезінде бөлінетін 
Күкірт пен бояғыштардың бөлшектері, сондай-ақ шлихталау машиналарынан 
күкірт натрийі бар барабандарды қолмен тазалау кезінде бөлінетін шаң 
(крахмал мен май және желім заттары қоспасы) және т. б. үлкен уыттылыққа 
ие.

Артық жылу және ылғал шығару. Тоқыма кәсіпорындарында 
айтарлықтай жылу бөлу көздері машиналар, станоктар, Өндірістік 
қондырғылар, аппаратура, шырақтар, Күн радиациясы, адамдар және басқа 
да жылу көздері (бу, ыстық су, ерітінділер және т.б. бар құбырлар) болып 
табылады.

Жоғары ылғалдылықпен (65-75% және одан жоғары) бірге жоғары 
температура адам ағзасындағы терморегуляция процесін қиындатады, 
нәтижесінде жұмысшылардың әл-ауқаты нашарлайды және олардың еңбек
өнімділігі айтарлықтай төмендейді.

Өнеркәсіптік улар. Өнеркәсіптік уларға химиялық заттар (газдар, 
булар, сұйықтықтар, шаңның жекелеген түрлері) жатады, олар өндірістік 
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жағдайларда организмнің қалыпты тіршілік әрекетінің бұзылуын тудыруы 
мүмкін, демек, жедел және созылмалы уланудың (уланудың) себебі болуы 
мүмкін. Өнеркәсіптік улар еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын бұзған 
кезде денсаулық жағдайына ықтимал қауіп төндіреді.

Өндірістік шу. Тоқыма кәсіпорындарының көптеген цехтарында (иіру, 
тоқу, Трикотаж өндірісі, сондай-ақ синтетикалық талшықтарды өңдеу және 
т.б.) Шу жиі кездесетін қолайсыз факторлардың бірі болып табылады. Бұл 
тек кәсіби зиян ғана емес, сонымен қатар көбінесе өндірістік жарақаттанудың 
себебі болып табылады (қауіп туралы ескерту сигналдарын, реакцияның 
төмендеуі және т.б. естілмейді).

Шикізат пен ауаның бактериялық ластануы. Зерттеулер тоқыма 
кәсіпорындарының бірқатар цехтарында жұмыс ауасында (иіру және тоқу 
өндірісі) бактериялардың көп мөлшері бар бактериялық флора бар екенін 
анықтады (стафилококктар 300 - ден 13920-ға дейін колония, 
стрептококктар-1 текше метрге 30-дан 5710-ға дейін колония). М ауа) [1].

1.1.4 Өндірістік ғимараттардың жұмыс аймағындағы 
микроклиматтың негізгі түсініктері мен параметрлері

Өндірістік ғимараттардың микроклиматы деп температура, 
салыстырмалы ылғалдылық және жұмыс аймағындағы ауа жылдамдығы, 
сондай-ақ қоршаған беттердің температурасы түсініледі.

Негізгі болып табылатын осы параметрлерден басқа, ауаның негізгі 
компоненттерінің (оттегі мен азот) ішінара қысымына, демек тыныс алу 
процесіне әсер ететін атмосфералық қысым туралы ұмытпау керек.

Адамның өмірлік белсенділігі 734-1267 гПа (550-950 мм рт.ст.) 
қысымдарының кең ауқымында өтуі мүмкін.), бірақ адам денсаулығы үшін 
қысымның тез өзгеруі қауіпті, бұл қысымның өзі емес. Мысалы, қысымның 
1013 гПа (760 мм рт.ст.) қалыпты шамасына қатысты бірнеше гектопаскальға 
тез төмендеуі.өнер) ауыр сезім тудырады.

Жұмыс аймағының ауасында әрқашан су буының (ылғалдың) бір 
немесе басқа мөлшері болады. Құрғақ ауа мен су буының қоспасы ылғалды 
ауа деп аталады.

Далтон заңына сәйкес [1] газ қоспасының әр компоненті бірдей 
температурада болады және ұсынылған қоспадағы барлық көлемді алады, 
оның ішінара қысымында болады және осы қысымдардың қосындысы 
қоспаның қысымына тең.

Бұл жағдайда, егер біз Рб - ылғалды ауаның барометрлік 
(атмосфералық) қысымын, ал Рсв және Рп - құрғақ ауа мен су буының 
ішінара қысымын білдіретін болсақ, онда:

Рб = Рсв + Рп (1)
Ауадағы су буы неғұрлым көп болса, оның қоспадағы парциалды 

қысымы соғұрлым жоғары болады. Рп ылғалды ауасындағы су буының 
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парциалды қысымы берілген ауа температурасында (және ондағы бу) р 
қанықтыру қысымынан жоғары болмауы тиіс.

Ылғалды ауа қанықпаған және қаныққан. Ылғалды ауа, онда Р < Рн 
қанықпаған деп аталады. Ол құрғақ ауа мен қызып кететін будың қоспасынан 
тұрады және құрамында әр түрлі мөлшерде бу болуы мүмкін. Белгілі бір 
температурада ауадағы будың мүмкін болатын мөлшері Rp = Рн болған кезде 
болатыны анық. Мұндай ылғалды ауа қаныққан деп аталады. Қаныққан 
ылғалды ауа - бұл құрғақ ауа мен құрғақ қаныққан будың қоспасы.

Ауа қаныққан болуы мүмкін, яғни дымқыл қаныққан бу болуы мүмкін. 
Бұл тұман күйі және техникалық қызығушылық жоқ.

Ылғал қаныққан ауаны салқындату арқылы алуға болады парциалды бу 
қысымының қанығу температурасына немесе шық нүктесінің 
температурасына тең болады, ал берілген қысым кезінде будың тығыздығы 
максималды болады. Ауа салқындаған кезде ылғал түсе бастайды [1].

1.1.5 Өндірістік микроклиматтың адам ағзасына әсері

Тоқыма өнеркәсібінің бірқатар өндірістерінің микроклиматының 
ерекшелігі - технологияның ерекшелігіне байланысты оның жоғары 
ылғалдылығымен бірге ауа температурасының жоғарылауы. 
Жұмысшылардың әл-ауқаты мен денсаулық жағдайына жоғарыда аталған 
факторлар ғана емес, сонымен қатар жұмыс аймағындағы ауа ортасының 
тазалығы да әсер етеді. Сондықтан тоқыма кәсіпорындарында қолайлы 
климаттық еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді ауаның шаң мен зиянды 
газдармен ластануын болдырмау бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге
асырумен біріктіру қажет.

Терморегуляция механизмінің бұзылуына байланысты дене аурулары 
гипертермия (дененің қызып кетуі) немесе конвульсиялық ауру түрінде пайда 
болуы мүмкін. Гипертермияның жұмсақ түрінде ұйқышылдық, жүрек айну, 
шөлдеу, әлсіздік, тершеңдік, бас айналу пайда болады, ал ауыр түрінде -
сананың жоғалуы, бозару, жиі импульс, қан қысымының төмендеуі. 
Гипертермияның бұл түрі жылу соққысы деп аталады (миды 40°C-қа дейін 
қыздырған кезде күннің сәулелі энергиясының әсерінен пайда болатын күн 
соққысымен анықталмауы керек). Ауаның жоғары температурасының 
әсерінен оның жоғары ылғалдылығымен бірге бірқатар химиялық заттардың 
(көміртегі тотығы, бензол қосылыстары, анилин бояғыштарының буы және 
т.б.) және биологиялық факторлардың (патогендік микробтар) зиянды 
әсерінің қаупі артады.

Төмен температура жағдайында жұмыс істеу (10-15°c) дененің 
салқындауына, ал төмен температура жағдайында гипотермияға әкеледі. 
Төмен температурада жоғары ылғалдылық ауаның жылу өткізгіштігін 
арттырады, салқындату қасиеттерін арттырады. Ауаның және сол 
жағдайлардың жоғары қозғалғыштығы конвекция арқылы жылу беруді 
күшейтеді, дененің салқындауына және гипотермиясына ықпал етеді [1].
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1.1.6 Еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды өткізу түрлері мен 
ережелері

Қызметкерлерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 
нұсқаулық жүргізу – Жұмыс берушінің тікелей міндеті. Аталған іс-шара 
барысында қызметкер:

* зиянды немесе қауіпті өндірістік факторлармен танысады;
* еңбекті қорғау талаптарын зерттейді;
* Жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен тәсілдері туралы біледі.
Сабақ соңында оның білімі ауызша тексеріледі. Содан кейін қызметкер 

нұсқау беру журналына нұсқаушының қолының жанына қолын қояды.
Еңбекті қорғау бойынша нұсқамалардың сыныптамасы және оларды 

жүргізу алгоритмі "Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша оқытуды, оларға нұсқама беруді және білімдерін 
тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы"Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1225 Қаулысында 
заңнамалық түрде бекітілген.

Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жүргізілетін бағдарлама:
* заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер;
* кәсіпорын қызметінің ерекшеліктері;
* кәсіпорынның жергілікті нормативтік актілері, оның пайдалану және 

техникалық құжаттамасы;
* еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық;
* кәсіподақ органының пікірлері.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқаманы осыған 

уәкілеттік берілген адам жүргізуге тиіс.:
• еңбекті қорғау мәселелерін жариялаумен байланысты оқытудан өтті, 

сондықтан оған қойылатын талаптарды біледі;
* тексеру барысында өз білімін растады.
Нұсқаулардың жіктелуі. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық кіріспе, 

жұмыс орнындағы бастапқы, қайталама, жоспардан тыс немесе мақсатты 
болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, оны еңбекті қорғау бойынша маман немесе 
жұмыс берушінің немесе ол уәкілеттік берген маманның бұйрығына сәйкес 
жасауға міндетті қызметкер жасайды. Келесі төртеуінде - жұмыс жетекшісі. 
Барлық нұсқаулықтар мақсаты мен уақыты бойынша ерекшеленеді.

Кіріспе. Кіріспе нұсқаулық барлығына оқылады:
* жұмысқа қабылданатын ізденушілерге;
* кәсіпорынға іссапарға жіберілген қызметкерлерге;
* өндірістік практикадан өтетін жас мамандарға;
* сондай-ақ қалған қызметкерлерге.
Бастапқы. Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау бойынша алғашқы 

нұсқаулық қызметкер өз бетінше жұмыс істей бастағанға дейін оқылады. 
Оны әркім алуға міндетті:
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* кәсіпорынға жаңадан қабылданған қызметкер (тіпті қысқа мерзімді 
(екі айға дейін) және маусымдық жұмысқа орналасу, қоса атқаратын жұмыс);

* кәсіпорынның басқа филиалынан ауысқан немесе ол үшін жаңа 
жұмыс жасауға мәжбүр болған қызметкер;

* кәсіпорынға іссапарға жіберілген қызметкер;
* өндірістік практикадан өтетін Жас маман;
* және қалған қызметкерлер [1].

1.1.7 Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісіндегі өрт 
қауіпсіздігінің талаптары

Өрт профилактикасы - адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
өрттің алдын алуға, оның таралуын шектеуге, сондай-ақ өртті сәтті сөндіру 
үшін жағдай жасауға бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-
шаралар кешені

Жану - бұл қарқынды жылу шығарумен және жарық шығарумен бірге 
заттың тез өзін-өзі тездететін химиялық түрлену процесі.

Көп жағдайда жанудың пайда болуы үшін үш фактордың өзара 
әрекеттесуі қажет: жанғыш зат, тотықтырғыш және тұтану көзі (жылу 
импульсі). Ең көп таралған тотықтырғыш – ауа оттегі. Бірқатар жағдайларда 
жану басқа тотықтырғыштардың (азот, озон, хлор тотықтары және т.б.) 
немесе жанғыш өнімнің өзінде болатын оттегінің (жарылғыш заттар мен оқ-
дәрі, зығыр, мақта талшықтары, өсімдіктен алынатын басқа да талшықты 
материалдар) қатысуымен жүреді.

Тоқыма өнеркәсібінде өрттердің пайда болу себептері және 
олардың алдын алу әдістері. Тоқыма кәсіпорындарында өрт тұрғысынан 
қауіпті материалдар: табиғи өсімдік талшықтары (мақта және зығыр 
талшықтары, кендір, жұт) және жануарлардан (жүн, жібек) алынатын 
талшықтар, химиялық және жасанды талшықтар қайта өңделеді. Қыл-қыбыр, 
қалдықтар, түбіт, тоқыма шаңы және т.б. үлкен өрт қауіптілігін тудырады, 
сондықтан тоқыма кәсіпорындары өрт қауіптілігіне жатады.

Тоқыма кәсіпорындарындағы өрттер мен өрттердің себептерін талдау 
олардың пайда болуының негізгі себептері екенін көрсетеді:

Тоқыма кәсіпорындарын жобалау кезіндегі өрттің алдын алу. Жаңа 
(жұмыс істеп тұрған) кәсіпорындарды салуға және ескі (жұмыс істеп тұрған) 
кәсіпорындарды қайта жаңартуға арналған жобаларды әзірлеу кезінде 
Өндірістің өрт қауіптілігі санатын дұрыс белгілеудің, сондай-ақ фабрика 
ғимараты, оның жекелеген цехтары, қоймалары, қамбалары, қалқалары және 
басқа да қосалқы құрылыстары салынатын құрылыс конструкциялары үшін 
материалды дұрыс таңдаудың маңызы зор.

Құрылыс материалдарының жану тобын таңдау ғимараттар мен 
құрылыстарға қажетті отқа төзімділік, басқаша айтқанда, өрт кезінде отқа 
төзімділік беру үшін өте маңызды.
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Өрттің алдын - алу үшін өрттің таралуын болдырмауға арналған 
шаралар жүйесі үлкен маңызға ие: ғимараттар мен құрылыстар арасындағы 
өртке қарсы бөліктер, өртке қарсы ішкі және сыртқы кедергілер, өртке қарсы 
сумен жабдықтау және өрт ошақтарын сөндіруге арналған бастапқы 
құралдардың болуы, өрт дабылы мен байланыс және т. б.

Осы мәселелердің барлығы тоқыма кәсіпорындарын жобалау 
сатысында пысықталуда

Өртке қарсы сумен жабдықтау және жабдықтар. Барлық тоқыма 
кәсіпорындарында өнеркәсіптік алаң аумағы бойынша төселетін сыртқы 
өртке қарсы су құбыры, сондай-ақ корпустар, цехтар және объектілер 
бойынша тармақталған ішкі өртке қарсы су құбыры болуы тиіс. Қажет болған 
жағдайларда стационарлық немесе жылжымалы механикалық өрт сөндіру 
құралдарының үздіксіз жұмысының 3 сағ.су қоры жанаспайтын өртке қарсы 
су айдындарының болуы көзделеді. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздері 
өзендер, көлдер, топырақ және артезиан бұлақтары, сондай-ақ қалалық су 
құбыры желісі болуы мүмкін. Көбінесе өрт қажеттіліктеріне су беру үшін өрт 
сөндіру құбырлары бөлек емес, шаруашылық - ауыз су немесе өндірістік су 
құбырларымен біріктірілген, бұл өте үнемді.

Сыртқы өрт сөндіру үшін төмен және жоғары қысымды өрт сөндіру 
құбырлары қолданылады, оларды таңдау техникалық және экономикалық 
орындылықпен анықталады.

Төмен қысымды су құбырларындағы өртті сөндіру үшін қажетті су 
қысымын тасымалданатын (өрт сөндіру командалары) сорғылар-
автомобильдер, ал жоғары қысымды су құбырларында стационарлық электр 
сорғылары жасайды. Соңғы жағдайда сорғылардың бір немесе екі тобы 
орнатылады: бір топта және ондағы сорғылардың саны 2 - ден 3-ке дейін, бір 
агрегат резервтік болып табылады, екі ipyn-пахтағы жұмыс сорғыларының 
саны 4-тен 6-ға дейін, екі қондырғы резервтік болып табылады. Сорғылардың 
орнына өнімділігі 1200-1600 л/мин стационарлық өрт мотопомпаларын 
орнатуға рұқсат етіледі.

Стационарлық сорғылар кәсіпорынның ең биік ғимаратының ең биік 
нүктесі деңгейінде орналасқан өрт оқпанынан судың толық шығыны кезінде 
су ықшам ағынының биіктігі кемінде 10 м болатындай па - саңылауды 
қамтамасыз етуі тиіс.

Өрт сөндіру су құбырларынан су алу үшін өрт сөндіру су жинау 
құрылғылары жерасты гидранты көзделеді. Олардың арасындағы қашықтық 
150 м - ден аспайды.жоғары қысымды су құбырларында гидранттан ең жақын 
қызмет көрсетілетін ғимаратқа дейінгі ең үлкен қашықтық 120 м-ден аспауы 
керек, ал төмен қысымды су құбырларында-150 м. гидранттар ғимараттар 
мен қоймалардың өту жолдарының бойында олардан кемінде 5 м және жол 
жиегінен 2,5 м-ден аспауы керек.

Өрт гидранттары объектінің кез келген бөлігіне өрт кезінде кем дегенде 
екі гидранттан су беруге болатындай орналасуы тиіс.

бір басқа радиус бойынша іс-әрекеттер жабады немесе тиеді.
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Қуатты су ағындарын жасау үшін арнайы машиналарға орнатылған 
лафетті оқпандар немесе бүрку диаметрі 19, 22, 24 мм болатын қарапайым 
оқпандар көзделеді.

Отпен күресу үшін жылжымалы өрт сөндіру техникасы да 
қолданылады. Пей - ге арнайы мақсаттағы өрт сөндіру автомобильдері мен 
мотопомпалар жатады. Автоцистерна және автонасостар түріндегі өрт 
автомобильдерімен кез келген өрт сөндіру бөлімін жарақтайды. Олардың 
мақсаты жеке құрамды, от сөндіргіш құралдарды, өрт - техникалық 
жабдықты (өрт оқпандары, лафеттер, жеңдер, сатылар және т.б.) өрт орнына 
жеткізу, сондай-ақ өрт ошағына от сөндіргіш құралдарды беру болып 
табылады. Автокөліктерде әдетте су ыдысы болмайды, сондықтан олар 
цистерналармен бірге қолданылады. Алайда, егер судың жеткілікті қоры 
болса, автокөлік сорғыларын тәуелсіз құрал ретінде пайдалануға болады.

Өрт сөндіру автомобильдері таңбаланады. Таңбалау АГ.С-30-157к 
ЗИЛ-157к автомобилінің шассиіне өнімділігі 30 л/с сорғысы бар елдің 
солтүстік аудандарына арналған автоцистернаны білдіреді.

Өрт сөндіру мотопомпалары (МП белгісі) өнімділігі 600-ден 1600 
л/мин дейін және сору биіктігі 1-3 м.

Қазіргі уақытта реактивті авиациялық қозғалтқыштармен 
жабдықталған автомобильдер кеңінен таралуда, олардың шығатын құбырына 
су жеткізіледі. Бұл қозғалтқыштан шыққан қуатты бу - газ ағыны жалынды 
объектіден шығарады, ал пайдаланылған газдар мен булар жануды тоқтатуға 
ықпал етеді [1].

1.1.8. Зертханалық жұмыстар
№ 1 Өндірістік ғимараттардың жұмыс аймағындағы 

метеорологиялық жағдайларды зерттеу

Жұмыстың мақсаты. Өндірістік ғимараттардың микроклимат 
параметрлерін өлшеу құралдары мен әдістерін зерттеу, Жұмыс аймағындағы 
микроклиматты бағалауда практикалық дағдыларды игеру.

Тапсырма. Оқу зертханасында немесе басқа өндірістік бөлмеде 
микроклиматтың негізгі параметрлерін анықтаңыз: температура, ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы және оның қозғалу жылдамдығы және оларға 
санитарлық-гигиеналық баға беру.

Негізгі мәліметтер. Микроклимат параметрлері адам ағзасының 
терморегуляциясына айтарлықтай әсер етеді және гипотермияға немесе 
дененің қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Өндірістік ғимараттардың микроклиматы — бұл ғимараттардың ішкі 
ортасының климаты, адам ағзасына әсер ететін факторлармен анықталады -
температура, ылғалдылық және ауа жылдамдығы, сондай-ақ қоршаған 
беттердің температурасы.

Жұмыс аймағы деп еден деңгейінен 2 м биіктікке дейінгі кеңістік 
немесе жұмыскерлердің тұрақты немесе уақытша болатын орындары бар 
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алаң түсініледі. Жылу (инфрақызыл) сәулелері көрінбейді, олардың 
ұзындығы 0,77—420 мкм аралығында болады. Стефан-Больцман Заңына 
сәйкес қыздырылған дененің т температурасының жоғарылауы сәулелену 
спектрінің максимумын қысқа толқындық аймаққа, ал оның төмендеуін ұзақ 
толқындарға ауыстыруға әкеледі. Бұдан шығатыны, жабдықты жылыту 
дәрежесі неғұрлым жоғары болса, оның адам ағзасына әсері соғұрлым күшті 
болады. Жергілікті және жалпы салқындату. Бірқатар аурулардың (қалтырау, 
үсік шалу, миозит, неврит, радикулит және т.б.) себебі жергілікті және жалпы 
салқындау болып табылады. Гипотермия суық тиюге әкеледі-тонзиллит, 
тыныс жолдарының катаральды ауруы, пневмония. Аяқтар мен денені 
салқындату кезінде тыныс алу жолдарының шырышты қабаттарының 
тамырларының спазмы пайда болатындығы анықталды.

Қызып кету (гипертермия) жоғары температура әсерінен пайда болатын 
организмде шамадан тыс жылу жиналғанда пайда болады. Қызып кетудің 
негізгі белгілері-дене температурасының 38°C немесе одан жоғары көтерілуі, 
қатты терлеу, әлсіздік, бас ауруы, тыныс алу мен импульстің жоғарылауы, 
қан қысымы мен қан құрамының өзгеруі (қалдық азот пен сүт қышқылының 
жоғарылауы), тиннитус, түс қабылдаудың бұрмалануы (қызыл, жасыл түске 
боялған).

Жылу соққысы - дене температурасының 40°C және одан жоғары 
температураға тез көтерілуі. Бұл жағдайда қан қысымы төмендейді, терлеу 
тоқтайды, адам есін жоғалтады.

1 сурет . Қыздырылған дененің әртүрлі температурасындағы сәулелену 
спектрінің максимумының жағдайы

Адам ағзасында терморегуляция қасиеті бар - дене температурасын 
белгілі бір шекараларда (36,1-37,2°C) ұстап тұру. Терморегуляция 
метаболизм процесінде адам ағзасында үздіксіз пайда болатын жылу мөлшері 
— жылу өнімі мен қоршаған ортаға үздіксіз берілетін артық жылу — жылу 
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беру арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді, яғни.адам ағзасының жылу 
тепе-теңдігін сақтайды.

Жылу өнімі. Жылуды бүкіл организм шығарады, бірақ бұлшық ет пен 
бауырда. Жұмыста бұлшық ет аппараты мен жүйке жүйесінің қызметімен 
байланысты әртүрлі биохимиялық процестер орын алады. Әр түрлі 
жұмыстарды орындайтын адамның энергия шығындары санаттарға жіктелуі 
мүмкін: i (жеңіл физикалық жұмыстар)- отыру, тұру немесе жүруге 
байланысты, бірақ Жүйелік физикалық кернеуді немесе ауыр көтеруді қажет 
етпейтін жұмыстар, энергия шығындары 172 Дж/с дейін құрайды. Мұндай 
жұмыстар тігін өндірісінде, дәл аспап жасауда және т. б. орын алады; II 
(орташа ауырлықтағы физикалық жұмыстар) — энергия шығыны 172-ден 293 
Дж/с-қа дейін болатын жұмыстар.

11Д кіші тобына тұрақты жүруге байланысты, тұрып немесе отырып, 
ауыр заттарды жылжытпай орындалатын жұмыстар жатады; 116 кіші топқа 
жаяу жүруге және шағын (10 кг-ға дейін) ауыр заттарды алып жүруге 
байланысты жұмыстар жатады. Осындай жұмыстар иіру-тоқу өндірісінде, 
механикалық жинау, дәнекерлеу цехтарында және т.б. орын алады; III (ауыр 
физикалық жұмыстар) — жүйелі кернеумен немесе елеулі (10 кг-нан жоғары) 
ауыр заттарды тасымалдаумен байланысты жұмыстар. Бұл ретте энергия 
шығыны 293 Дж/с астам құрайды.

Жылу беру. Адам ағзасы беретін жылу мөлшері температураға, 
салыстырмалы ылғалдылыққа және ауа жылдамдығына байланысты. Жылу 
беру радиация, конвекция, тердің булануы және тыныс алу арқылы жүзеге 
асырылады. Тыныштық күйіндегі және кәдімгі бөлме киімін киген адам үшін 
жылу беруді құрайтындардың арақатынасы мынадай үлестірімге ие,%: 
радиациямен — 45, конвекциямен — 30, буланумен және тыныс алумен-25. 
Жылу беруді реттеудің негізгі мәні бар, өйткені ол ең өзгергіш және 
басқарылатын. Адамдағы ыңғайлы жылу сезімі дененің жылу тепе-теңдігі 
болған кезде, сондай-ақ оның белгілі бір бұзылуы жағдайында пайда болады. 
Бұл адам ағзасында салқындаған кезде қолданылатын жылу резерві бар 
екендігіне байланысты. Бұл ықтимал жылу қоры орта есеппен 8380 кДж 
құрайды және негізінен дене тіндерінің сыртқы қабаттарында, теріден 2-3 см 
тереңдікте болады. Жылу қорының белгілі бір төмендеуімен (жылу 
жетіспеушілігі) адамда "салқын" субъективті сезімдер пайда болады, егер 
салқындату жалғасса, "суық","өте суық"сезімдермен ауыстырылады.

Ауа температурасын өлшеу. Ауа температурасын өлшеу техникасында, 
әдетте, сынап немесе алкоголь термометрлері, термоанемометрлер және
аспирациялық психрометрлер қолданылады (жылу сәулелену көздері болған 
кезде).

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеу. Ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы әдетте психрометрлермен өлшенеді. Психрометрлер екі түрге 
бөлінеді — стационарлық және аспирациялық.

Стационарлық психрометр (сурет. 2, А) штативке бекітілген бөлу 
бағасы 0,5 С аспайтын екі бірдей сынапты немесе спиртті термометрлерден 
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тұрады. Ылғалды (дымқыл) деп аталатын термометрлердің бірінің сынап 
(алкоголь) ыдысы батиста бөлігімен оралған, оның ұшы флагеллуммен 
оралып, сынап (алкоголь) резервуарын дымқыл күйінде үздіксіз ұстап тұру 
үшін тазартылған а суы бар ыдысқа түсірілген.

Психрометрдің жұмыс принципі келесідей. Ылғал матаның жоғарғы 
жағында в судың булануы жүреді, сондықтан дымқыл термометр құрғақ деп 
аталатын басқа термометрге қарағанда көп жылу жоғалтады, ал ылғалды 
термометр көрсеткіштері әрдайым құрғақ көрсеткіштерден төмен болады 
(TM < TC). Құрғақ және дымқыл термометрлердің көрсеткіштеріндегі 
айырмашылық әдетте психрометриялық айырмашылық деп аталады. 
Ылғалдылық неғұрлым аз болса, оралған резервуардың бетіндегі су 
соғұрлым қарқынды буланып, ылғалды термометрдің температурасы 
соғұрлым төмендейді. Құрғақ және дымқыл термометрлердің 
көрсеткіштерінің айырмашылығына сәйкес ауа ылғалдылығының дәрежесін 
бағалауға болады. Берілген температурада ауа максималды ылғалдылыққа ие 
болған кезде (ɤmax), ылғалдың булануы болмайды, психрометриялық 
айырмашылық нөлге тең, ал екі термометр де бірдей температураны 
көрсетеді (tс = TM).

2 сурет. Психрометрлер: а - стационарлық; б - аспирациялық

- Сур. 2, б Ассман М-34 аспирациялық психрометрі бейнеленген. Ол 
стационарлықтан ерекшеленеді, өйткені екі термометрдің резервуарлары 
арнайы металл түтіктерге орналастырылған - в жеңдері, олар арқылы 
механикалық желдеткіш Г көмегімен ауа тұрақты жылдамдықпен сорылады 
(шамамен 2 м/с).

Аспирациялық психрометрлер стационарға қарағанда дәлірек, өйткені 
оларда термометр резервуарлары мәжбүрлі ауа ағынымен үрленеді, бұл 
судың булануы кезінде пайда болған батиста бетінен су буын кетіруге 
көмектеседі. Стационарлық психрометрлерде термометрлерді Үрлеудің 
болмауына байланысты су буы батиста бетіне жиналады және судың одан әрі 
булануын қиындатады, бұл дымқыл термометрдің бұрмалануына әкеледі. 
Сонымен қатар, аспирациялық психрометрлерде металл гильзалардың болуы 
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термометрлердің резервуарларын механикалық зақымданудан, сондай-ақ 
термометрлердің көрсеткіштерін бұрмалайтын жылу сәулесінен қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Температураны және ауаның салыстырмалы ылғалдылығын тіркеуге 
арналған өздігінен жазатын құралдарға барабанның тәуліктік және апталық 
айналуымен шығарылатын термографтар мен гигрографтар жатады.

Термограф М-16А - бұл аспап үшін үздіксіз жазба ауа температурасы 
(сур. 3). Ауа температурасының өзгеруіне жауап беретін термографтың 
сезімтал элементі - иілген биметалдық а плитасы, оның бір ұшы қатаң 
бекітілген, ал екіншісі в жетек механизмі арқылы в көрсеткісіне қосылған.ауа 
температурасы өзгерген кезде әр түрлі сызықтық кеңею коэффициенттері бар 
екі металдан тұратын биметалдық пластина деформациялана бастайды. 
Температураның өзгеруіне пропорционалды бұл деформация беріліс 
механизмі арқылы жебеге беріледі. Жебенің ұшы арнайы, баяу кебетін 
сиямен толтырылған алынбалы қаламмен жабдықталған. Барабанға тағылған 
қағаз таспадағы қауырсын (тәуліктік немесе апталық диаграмма) жұмыс 
аймағының зерттелетін нүктесіндегі ауа температурасының өзгеру қисығын 
сызады. Барабан сағат механизмінің көмегімен айналады.

3сурет.Термограф

Гигрограф М - 21а-ауаның салыстырмалы ылғалдылығын үздіксіз 
жазуға арналған аспап (сурет. 4). Ауа ылғалдылығының өзгеруіне жауап 
беретін гигро - графиктің сезімтал элементі - бұл көлденең кронштейндегі 1 
терминалды қысқыштарға бекітілген 2 майсыз адам шаштары. Ортаңғы 
бөлігіндегі шаштың шоғыры 4 беру механизмінің иықтарының бірі болып 
табылатын 5 ілмекпен ұсталады. 6 Ішкі иығында (құрылғының корпусында) 
қарсы салмақ бар, оның әсерінен 2 шаштың кернеуі пайда болады. Ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы өзгерген кезде шаштың ұзаруы 
(ылғалдылықтың жоғарылауымен) немесе жиырылуы (ылғалдылықтың 
төмендеуімен) болады. Бұл деформация беру механизмі арқылы қаламмен 7 
көрсеткісіне беріледі. Гигрографтың сағаттық жазу механизмі термографпен 
бірдей.
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1-қысқыштар
2-уыс шашақ
3-қарсы салмақ
4-ілмек
5-беріліс механизмі
6-ішкі иық
7-көрсеткіш

4 сурет. М-21а гигрографы

Термометрлермен және психрометрлермен салыстырғанда өзін-өзі 
тазартатын құрылғылардың артықшылығы — температура мен 
салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу көрсеткіштерін Автоматты және 
үздіксіз жазу, ал олардың кемшілігі - өлшеу дәлдігі.

Ауа жылдамдығын өлшеу. Ауа қозғалысының жылдамдығы 
анемометрлермен және термоанемометрлермен өлшенеді.

Анемометрлер екі түрлі — қанатты (сурет. 5, А) және тостаған (сурет. 
5, б). МС-13 кесе анемометрімен ауа жылдамдығы 1-ден 20 м/с — қа дейін, 
АСО-3 қозғағыш анемометрімен - ауа жылдамдығы 0,5-тен 1 м/с-қа дейін 
өлшенеді.

Анемометрлердің екі түрінің де жұмыс принципі доңғалақтың 
жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, ауа жылдамдығы соғұрлым жоғары 
болады. Доңғалақтың айналуы санау механизміне беріледі. Бақылау 
уақытына бөлінген өлшеуге дейінгі және кейінгі көрсеткіштердегі 
айырмашылық 1 секундтағы бөлімдер санын көрсетеді. Әрбір құрылғыға 
қоса берілген арнайы таралау паспорты ауаның жылдамдығын есептелген 
бөліну шамасынан анықтауға мүмкіндік береді.

Термоанемометр - жартылай өткізгіштердегі электр құралы. Оның 
жұмыс принципі температура мен ауа жылдамдығының өзгеруі кезінде 
сенсордың кедергісінің шамасын өлшеуге негізделген.
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а-қанатты
б-кесе тәріздес

5сурет. Анемометрлер

Термоанемометр өндірістік үй-жайлардағы ауа температурасы 10°С 
төмен емес кезде ауаның төмен жылдамдықтарын (0,03-тен 5 м/с дейін) 
өлшеу кезінде қолданылады.

1.Термометр көмегімен ауа температурасын анықтаңыз.
2.Ассман М - 34 аспирациялық психрометрінің көмегімен ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығын анықтау. Не үшін қажет:
- тамшуырдың көмегімен дымқыл термометрдің резервуарына 

бекітілген батистің бір бөлігін сумен сулаңыз;
- кілтпен құрылғының газ серіппесін іске қосыңыз, ол желдеткіштің 

дөңгелегін айналдырады;

1 кесте-Аспапта 2,5 м/с және одан жоғары жылдамдықпен қозғалатын 
ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған желдеткіші бар 
психрометриялық кесте.
Психрометрикалық 
айырмашылық,0С

ылғалдық, %, құрғақ температурада , 0С
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0,5 94 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96
1 88 89 90 91 91 91 91 92 92 93 93
1,5 82 84 85 86 86 87 87 88 88 88 88
2 76 78 80 81 81 82 83 84 84 85 86
2,5 71 73 75 77 78 79 79 80 80 81 82
3 65 68 70 72 73 74 75 76 77 78 79
3,5 60 63 65 67 69 70 71 72 73 74 75
4 54 57 60 62 64 66 68 69 70 71 72
4,5 49 52 55 57 59 62 63 65 66 67 68
5 44 48 51 54 56 58 60 62 64 65 66
5,5 39 43 47 49 51 53 57 58 60 61 63
6 34 38 42 46 48 51 54 56 58 59 61
6,5 29 33 38 41 44 47 50 52 54 55 57
7 24 28 34 38 41 44 46 48 51 53 55
7,5 19 24 30 33 36 39 43 45 48 51 53
8 15 20 25 30 34 36 40 43 45 47 50
8,5 9 15 22 26 30 32 36 39 42 44 46
9 11 18 23 27 30 34 37 40 42 44
9,5 13 19 23 26 30 33 36 39 41
10 10 16 20 24 28 31 34 37 40
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- 4 минуттан кейін құрғақ және ылғалды термометрлер бойынша 
көрсеткіштерді алу;

- Психрометриялық айырмашылықты есептеңіз Δt=tc-tM;
- есептелген психрометриялық айырмашылық бойынша Δt 

психрометриялық кестені қолдана отырып (кесте. 1) салыстырмалы 
ылғалдылықтың мәнін анықтаңыз. Өлшеу және есептеу нәтижелерін 
хаттамаға енгізу [2].

3. АСО-3 қанатты анемометрінің көмегімен осьтік желдеткіштің 
(жұмыс үстелінің түрі) жұмыс нүктелерінде пайда болатын ауа 
қозғалысының жылдамдығын анықтаңыз (бірақ желдеткіштің ортасынан 
кемінде 1 м). Келесі аспаптармен жұмыс істеу тәртібі:

-жұмыс нүктелерінен (кемінде 3) вентилятор осіне дейінгі l 
қашықтықты өлшеу және оны қосу;

- анемометрдің есеп механизмінің шкаласынан көрсеткіштерді алу;
- анемометрді жұмыс нүктесінде желдеткіштен ауа ағыны тікелей ане-

мометра қозғағышына бағыттайтындай етіп орнату қажет. 1 минут ішінде бос 
анемометрді айналдыруға рұқсат етіңіз;

2кесте-зерттелетін объектінің қашықтығына байланысты ауа 
жылдамдығының өзгеруін анықтау
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- секундомерді және анемо-метр есептеу механизмін бір уақытта 
қосыңыз. 1-2 минуттан кейін анемометр мен секундомерді сөндіріп, санау 
механизміне жаңа көрсеткілерді жазыңыз. Тәжірибені үш рет қайталаңыз. 
Өлшеу нәтижелерін хаттамаға енгізу;

- таралау паспорты бойынша әрбір өлшеу үшін ауа қозғалысы 
жылдамдығының мәнін және әрбір жұмыс нүктесі үшін орташа мәнін табу:

νср = (ν1 + v2 + v3) / 3. Тәуелділік графигін құрыңыз νsr = f ( L). 
Қашықтыққа байланысты ауа жылдамдығының өзгеруін бағалаңыз. 
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Қашықтыққа байланысты жылдамдықтың өзгеруін зерттеуді осы жұмысты 
орындайтын студенттік бригаданың басқа мүшелеріне қайталаңыз [2].

№2 Ауаның шаңдануын салмақты әдісімен зерттеу

Жұмыстың мақсаты. Шаңның қасиеттерімен, оның адам ағзасына 
әсерімен танысу, ауаның шаңдануын зерттеу үшін қолданылатын әдістер мен 
құралдарды зерттеу.

Тапсырма. Жұмыс аймағына еліктейтін шаң камерасындағы немесе 
жұмыс аймағына шаң шығару және бөлу арқылы өндірістік процестер 
жүргізілетін колледждің оқу-өндірістік шеберханаларының цехтарының 
(бөлімдерінің) біріндегі тікелей жұмыс орнындағы шаң концентрациясын 
анықтау. Ауаның шаңдану дәрежесіне санитарлық-гигиеналық баға беріңіз.

Жалпы мәліметтер. Шаң және оның қасиеттері. Талшықты 
материалдарды өңдеу, талшықтар мен маталарды бояу, бояу ерітінділерін 
дайындау кезінде шаң — әр түрлі заттардың ұсақ бөлшектері бөлінеді. Ауада 
тоқтатылған шаң бөлшектерінің дисперсті жүйесі шаң аэрозольі деп аталады, 
ал орнатылған шаң аэрогель деп аталады. Шаңның пайда болуы әртүрлі 
салалар мен ауылшаруашылығындағы көптеген технологиялық процестерде 
жүреді. Сондықтан өндірістегі шаңмен күресу еңбекті қорғаудың маңызды
міндеттерінің бірі болып табылады, өйткені көптеген жұмысшылар, соның 
ішінде тоқыма өнеркәсібінде шаңға ұшырауы мүмкін.

Ауадағы шаңның едәуір мөлшері көптеген көзқарастардан жағымсыз: 
біріншіден, шаң адам ағзасына зиянды әсер етеді; екіншіден, шаң өндірістік 
қауіп болып табылады, өйткені бірқатар заттардың шаңы тек өрт емес, 
сонымен қатар жарылғыш болып табылады; үшіншіден, шаң экономикалық 
залалдың себебі болып табылады, өйткені ол жабдықтың тозуын тездетеді, 
өнімдердегі ақаулардың пайда болуына ықпал етеді, еңбек пен жабдықтың 
өнімділігін төмендетеді, құнды шикізаттың жоғалуын арттырады.; 
төртіншіден, кәсіпорындардың желдету шығарындыларынан шығарылмаған 
шаң қоршаған ортаның ластануына себеп болуы мүмкін (экологиялық 
проблема).

Тоқыма өндірісінің ерекшелігі іс жүзінде барлық жерде (дымқыл иіру 
және дымқыл әрлеу процестерінен басқа) белгілі бір талшықты шаңның 
пайда болуы және ауаға шығуы болып табылады.

Шаң өзінің шығу тегі бойынша органикалық, бейорганикалық және 
аралас болып бөлінеді.

Органикалық шаңның үш түрі бар: өсімдік шаңы (мақта, зығыр, 
қарасора, джут, ағаш, ұн және т.б.); жануарлардан алынатын шаң (жүн, 
жібек, сүйек және т. б.); жасанды органикалық шаң (пластмасса, химиялық 
және жасанды талшықтар шаңы).

Тоқыма кәсіпорындарында органикалық шаң басым, құрамында 
минералды қоспалар 35%-ға дейін болады.
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Шаңды атмосферада ұзақ жұмыс істеу тыныс алу органдарының ауру-
сырқауларына (пневмокониоздарға), тері ауруларына (экзема, дерматит, 
аллергия), көздің қабынуына (конъюнктивит), асқазан-ішек, инфекциялық 
(бактериялар болған кезде) және әртүрлі ұзақтықтардың еңбекке 
жарамсыздығына себеп болуы мүмкін басқа да ауруларға әкелуі мүмкін. 
Бұдан шығатыны, өндірісте шаңмен күресу тек санитарлық-гигиеналық ғана 
емес, сонымен бірге экономикалық міндет болып табылады.

Шаңның дисперсиясы мен морфологиялық құрамы шаңның айналу 
жылдамдығына (жауын-шашын), оның химиялық белсенділігіне, адамның 
тыныс алу жүйесіне ену тереңдігіне және т.б. бөлшектердің мөлшері 
неғұрлым аз болса, соғұрлым олар ауада ұзақ сақталады, сондықтан олардың 
тыныс алу жолдарына ену мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

Кеуектілік. Шаңның коагуляцияға (адгезияға), ылғалдың 
адсорбциясына және өздігінен тұтану қабілетіне кеуектілік әсер етеді. Ұсақ 
дисперсті кеуекті шаң, химиялық белсенділігі жоғары болғандықтан, 
өздігінен тұтану температурасы төмен және үлкен шаңға қарағанда өрт 
қауіпті.

Ерігіштігі. Егер Шаң улы болмаса, оның жақсы ерігіштігі өкпеден 
шаңды тез кетіруге қолайлы фактор болып табылады. Уытты шаң болған 
жағдайда оның жақсы ерігіштігі теріс фактор болып табылады.

Шаңның электрлік қасиеттері. Ауада тоқтатылған барлық шаң 
бөлшектері оң және теріс зарядты көтере алады. Электрмен зарядталған 
шаңның тыныс алу жолындағы кідіріс пайызы бейтарапқа қарағанда 2-3 есе 
көп.

Шаңның химиялық құрамы. Оның биологиялық белсенділігі шаңның 
химиялық құрамына байланысты, атап айтқанда фиброгенді, аллергенді, 
уытты және тітіркендіргіш қасиеттері. Шаңның фиброгенділігі (серпімді өкпе 
тінін деммен жұтылған ауадан оттегінің сіңуіне қатыспайтын дөрекі, 
тыртыққа айналдыру мүмкіндігі) негізінен ондағы бос кремний диоксиді 
(Si02) құрамына байланысты. Шаңдағы бос кремний диоксиді неғұрлым көп 
болса, соғұрлым агрессивті болып саналады.

Ауаның рұқсат етілген тозаңдануын нормалау. Жұмыс аймағының 
ауасындағы зиянды заттардың мөлшері белгіленген шекті рұқсат етілген 
концентрациядан (ШРК) аспауы тиіс. ШРК-бұл күн сайынғы (демалыс 
күндерінен басқа) 8 сағаттық жұмыс кезінде немесе жұмыс күнінің басқа 
ұзақтығы кезінде, бірақ 41 сағаттан аспайтын концентрациялар

3 кесте-органикалық шаңның кейбір түрлерінің рұқсат етілген шекті 
концентрациясы
Заты ШРК, мг/м3 Қауіптілік сыныбы
Si02 қоспасы бар өсімдік және жануар текті шаң
10% - дан астам (тінді, мақта, мақта-мата, зығыр, 
жүн, түбіт және т. б.)

2 4

2-ден 10% - ға дейін 4 4
2% - дан кем (ұн, мақта-мата, ағаш және т. б.) 6 4
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бүкіл жұмыс өтілі ішінде бір апта денсаулық жағдайында аурулар 
немесе ауытқулар тудыруы мүмкін емес.

Тоқыма шаңы фиброгенді, яғни негізінен жоғарғы тыныс жолдары мен 
өкпеге әсер етсе де, қауіптілік дәрежесі бойынша заттардың 4 класына 
жатады (қауіптілігі төмен).

Ауаның тозаңдануын зерттеу әдістері. Шаңның концентрациясын және 
оның дисперсті құрамын зерттеу үшін салмақ, есептеу, фотометриялық және 
радиометриялық әдістер қолданылады.

Салмақ әдісі. Салмақ әдісі кезінде ауаның бір текше метріне 
миллиграмм түрінде көрсетілген шаң концентрациясы анықталады.

Ауаның шаңдануын зерттеудің салмақтық әдісі негізгі болып 
табылады, өйткені шаң (және басқа) аэрозольдердің ШРК ауа көлемінің 
бірлігіне (мг/м3) массалық (салмақтық) бірліктерде келтіріледі. Шаңның 
жарылғыш қасиеттерін зерттеу кезінде олардың концентрациясы ауаның 
текше метріне грамммен өлшенеді (г/м3).

Есеп әдісі. Есептеу әдісі кезінде зерттелетін ауаның бір текше 
сантиметріндегі шаң бөлшектерінің саны есептеледі, сондай — ақ олардың 
мөлшері (дисперсиялығы-шаңның фракциялық құрамы) микроскоппен 
немесе кинопроекциялық аппаратураның көмегімен анықталады.

Есептеу әдісі салмаққа көмекші болып табылады, ол гигиеналық 
зерттеулерде жиі өзгереді [2].

а-жалпы көрініс
Б-сүзгі
в-қорғаныс сақиналары

6сурет. Аэрозольді аналитикалық сүзгі (АФА)

Фотометриялық әдіс. Ауаның тозаңдануын фотометрия әдісімен 
өлшеуге арналған құрылғылар фотопылемерлер деп аталады. Бұл 
құрылғылардың жұмыс принципі шаңды ауа арқылы өтетін жарық ағынының 
қарқындылығын фотометриялық әдіспен өлшеуге негізделген. 
Фотопылемерлер ауадағы шаңның концентрациясын оңай және тез 
анықтауға мүмкіндік береді, бірақ өлшеу дәлдігінде АФА-В аналитикалық 
сүзгілерін қолдана отырып, салмақтық әдіске өте төмен [2].

Радиометриялық әдіс. Радиометриялық аспаптардың жұмыс принципі 
(мысалы, ИЗВ-З) сүзгіге іріктелген сынаманың альфа-сәулеленуінің жұтылу 
дәрежесін анықтауға негізделген. Ауада радон болған кезде аспап бір 
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мезгілде оның қысқа өмір сүретін еншілес өнімдерін өлшеуді қамтамасыз 
етеді.

Жұмысы іс-әрекеттің басқа принциптеріне негізделген құрылғылар бар. 
Алайда, олардың барлығы бір артықшылыққа ие - талдау жылдамдығы, бір 
жалпы кемшілігі бар - нәтиженің дәлдігі төмен (қате ± 30% немесе одан да 
көп).

Өндірістік жағдайлардағы аналитикалық сүзгілердің көмегімен шаң 
аэрозольдерінің концентрациясын анықтау. Осы әдіс 600С дейінгі 
температурада ауа ортасында аэродисперсті қоспалардың (шаң, түтін, тұман) 
шоғырлануын анықтауға арналған, бұл әдістің мәні аэродисперсті 
қоспаларды ауаның белгілі бір көлемінен сүзгіге мәжбүрлеп тұндыру (ұстап 
қалу), сүзгі массасының ұлғаюын айқындау және аэрозоль концентрациясын 
текше метрге миллиграммен есептеу болып табылады.

Бұл әдіс аэрозольдық АФА аналитикалық сүзгілерін қолдануға 
негізделген (сурет. 6) ФПП гидрофобты жоғары тиімді емес тоқыма емес 
сүзгі материалынан жасалған (перхлорвинилді Пегрянов сүзгілері). Әр түрлі 
заттарды (шаң, бу, тұман және т.б.) ұстап алу үшін қолданылатын көптеген 
сүзгілердің ішінен ауаның тозаңдануын зерттеу үшін АФА-ВП-10 және 
АФА-ВП-20 сүзгілері қолданылады. В әрпі сүзгінің салмақ әдісі үшін 
жарамды екенін білдіреді, ал 10 және 20 сандары сүзгі шеңберінің ауданын 
(см2) білдіреді.

4кесте-АФА-В, АФА-в аэрозольді сүзгілерінің көмегімен ауаның 
тозаңдануын таразы әдісімен зерттеу үшін қажетті материалдар, аспаптар 
мен жабдықтардың тізбесі

Атауы Ұсынылатын маркасы, 
аспаптың түрі

Мақсаты

Талдау таразысы АДВ-200 Сүзгілерді өлшеу
Аллонж сүзгіге ИРА-Зап, ИРА-Зоа Сүзгісіне арналған 

аэрозоль сынамасын алу
Аспирациялық 
аспабы 

Ауа үрлегіштің, 
эжекторлар, электр шаң 
сорғыштар және 
сорғылар 

Ауаны сүзгі арқылы тарту

Ағын өлшегіш Реометрлер, РС-3, РС-5
ротаметрлері және газ 
есептеуіштері 

Созылған ауа көлемін 
анықтау

Жылдамдықты 
реттегіш 

Қысқыш немесе кран Ауа жылдамдығын реттеу

Сағат немесе 
секундомер 

Секундтық белгісімен Сынама алу ұзақтығын 
анықтау

  
 



31

4 кестенің жалғасы.
Штатив Зертханалық Бекіту аллонж
Вакуумды эксикатор ЭВ (ОСТ НКТП-4299) Сүзгілерді кептіру
Пинцет Аналитикалық Фильтрмен жұмыс
Құрамадағы сүзгілер 
жиынтығы

АФА-ВП-20, АФА-ВП-
10

Аэродисперсті қоспаларды 
аулау

Резеңке шланг Диаметром до 10мм Сынамаларды алу кезінде 
аппаратураны қосу

Барометр-анероид БААМ Ауа қысымын өлшеу
Термометр 1000С дейінгі шкаласы 

бар 
Температураны өлшеу

Аэрозольдердің концентрациясын анықтау төрт кезеңнен тұрады: 
аппаратура мен сүзгілерді дайындау; аэрозольді сүзгіге іріктеу; сынама 
алғаннан кейін сүзгі массасының өзгеруін опре - бөлу; аэрозоль 
концентрациясын есептеу.

Аппаратуралар мен сүзгілерді дайындау. Зертханада сынама алу 
алдында аппаратураның жарамдылығын тексеру және сүзгілердің бастапқы 
массасын анықтау қажет. Сүзгілер ADV-200 аналитикалық таразыларында 
келесідей өлшенеді: аналитикалық сүзгінің бір жиынтығы тордан 
шығарылады, қорғаныш қағаз сақиналары ашылып, олардан сүзгі 
шығарылады, содан кейін олар төрт рет пинцетпен бүктеліп, таразының 
ортасына қойылады. Бұл жағдайда сүзгінің шеттері таразының 
шыныаяқтарының шеттерінен шықпайтынына көз жеткізіңіз, әйтпесе оның 
массасы дұрыс анықталмайды. Өлшегеннен кейін сүзгі пинцетпен қысылған 
жиектерге Мұқият түзетіліп, қайтадан қорғаныш қағаз сақиналарына 
салынып, торға салынған бақылау қағазына салынған пакетке салынады. Сол 
сияқты, қажетті сүзгілердің қалған бөлігін өлшеңіз. Әрбір сүзгінің массасы 
және оның реттік нөмірі зертханалық журналға жазылады және бір мезгілде 
қорғаныш сақиналарының шығыңқы жерлеріне қойылады.

Сүзгіге аэрозоль сынамасын алу. Сынаманы алу орнында штативке 
аллонж (сынама алу-сүзгі ұстағыш) орнатылады және оны күріште 
бейнеленген принциптік схемада көрсетілгендей, шығын өлшегішпен және 
аспирациялық аспаппен қатар резеңке шлангтармен жалғайды. 7. Қондырғы 
жұмысын сынауды жүргізеді және қосылу орындарында, әсіресе аллонж мен 
шығын өлшегіш арасындағы учаскеде герметизацияның тығыздығын 
тексереді. Содан кейін сүзгі жиынтығы клиптен алынып, аллонжға салынып, 
қысқыш гайкамен бекітіледі. Осыдан кейін олар аспирациялық құрылғыны 
қосады, ауа ағынының белгілі бір жылдамдығын реттейтін клапан 
клапанымен орнатады және аспирациялық құрылғымен секундомерді бір 
уақытта қосып, сынама алады. Реттеу клапаны әдетте аспирациялық 
құрылғының алдындағы тісте болады. Аспирациялық аспап тудыратын 
сиретудің (вакуумның) нәтижесінде ауа АФА сүзгісінің матасы арқылы 
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сүзіле бастайды да, оған зерттелетін аэрозольдің ұсақ бөлшектерін 
қалдырады.

1-қысқыш гайка
2-АФА сүзгісі
3-сүзгі ұстағыш (аллонж)
4-шығын өлшегіш
5-реттеу краны
6-үштік
7-аспиратор

7сурет. Ауа сынамаларын алуға арналған қондырғы схемасы

Сынаманы іріктеу жылдамдығын ауаның шаңдану дәрежесін және 
аспиратордың техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, бірақ 100 л/мин-
ден жоғары емес белгілейді, 30-100 л/мин жылдамдықтар кезінде сүзгінің 
артындағы аллонжда сүзгінің үзілуін болдырмайтын тірек торын орнатады. 
Сынама алу аяқталғаннан кейін аспиратор мен секундомерді сөндіреді.

Аспиратордың реттеу вентилінің көмегімен сынаманы іріктеудің бүкіл 
уақыты ішінде ауа ағынының тұрақты көлемдік жылдамдығын сақтайды. 
Мұндай түзетудің қажеттілігі сүзгі материалының ауа ағынына 
қарсыласуының жоғарылауымен, сонымен қатар желідегі кернеудің мүмкін 
болатын ауытқуымен байланысты. Осы екі себеп те реометрдің бастапқы 
белгіленген ауа ағынының жылдамдығына қарсы ауытқуларын тудыруы 
мүмкін. Іріктеу ұзақтығы шаң мен ағынның жылдамдығына байланысты 
таңдалады. Сүзгідегі шаңның ең аз қажетті ілмегі 1 мг кем емес, ал ең жоғары 
рұқсат етілгені — 100 мг артық болмауы тиіс.

Сынаманы іріктеу аяқталғаннан кейін аллонж аспиратордан 
ажыратылады, одан қағаз шығыршықтардың шығыңқы жерінен, сыртқы 
жағымен жоғарыға қарай (сүзгіден шаң төгілмеуі үшін) сүзгі алынады. Содан 
кейін сүзгі жартысына бүктеледі (шаңды жағы ішке қарай) және оны сынама 
алынғанға дейін болған пакетке салады. Пайдаланылған сүзгісі бар пакетті 
картон қорапқа салу керек. Босатылған аллонж келесі сынаманы іріктеу үшін 
таза сүзгімен толтырылады.

Сынама алу аяқталғаннан кейін барлық пайдаланылған (шаңмен 
ластанған) сүзгілерді сол таразыда өлшейді.
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Сынамаларды іріктеу кезінде әрбір сүзгіге аэрозоль сынамасын алу 
күні, орны және шарттары, сүзгінің нөмірі, Сынаманы алу жылдамдығы мен 
ұзақтығы, ауа температурасы мен қысымы көрсетілетін журналда жеке жазба 
жүргізіледі.

Аэрозоль концентрациясын есептеу. Сүзгі арқылы өткен ауа көлемі (м) 
алдымен формула бойынша қалыпты жағдайларға (яғни 00С температурада 
және 101325па-ға тең қалыпты атмосфералық қысым кезінде алатын көлемге) 
әкелуі керек

𝑣𝑣𝑣𝑣0  = 273
273+𝑇𝑇𝑇𝑇

  𝐵𝐵𝐵𝐵ф
Вн

 𝑣𝑣𝑣𝑣𝜏𝜏𝜏𝜏  
1000

;                                                 (2)

мұндағы 273-абсолютті температура, К; Т-ауа (газ) температурасы, °с; 
Вф-сынама алу кезіндегі нақты барометрлік қысым. Па; Вн-101325 Па тең 
қалыпты атмосфералық қысым; v-сынаманы іріктеу жылдамдығы, л / мин; τ -
сынаманы іріктеу уақыты, мин; 1000-литрді текше метрге ауыстыру 
коэффициенті (1 м3 = 1000 л).

Барометрлік қысымға түзету нәтиженің дәлдігіне аз әсер ететіндігіне 
байланысты, іс жүзінде олар көбінесе тек температураға түзетулер енгізумен 
шектеледі. Басқаша айтқанда, есептеу жеңілдетілген формула бойынша 
жүзеге асырылады

𝑉𝑉𝑉𝑉0 = 273/(273 + 𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑣𝑣𝑣𝑣𝜏𝜏𝜏𝜏  ∙ 10−3;                              (3)

Аэрозоль концентрациясы (мг/м3) мына формула бойынша анықталады

С = (𝑚𝑚𝑚𝑚2 −𝑚𝑚𝑚𝑚1)/𝑉𝑉𝑉𝑉0;                                                (4)

мұндағы m2-тозаңданған сүзгінің массасы, мг; m1, - таза сүзгінің 
массасы, мг

ОТ-1 зертханалық қондырғысының шаң камерасындағы аэрозоль 
концентрациясын анықтау. Ауаның тозаңдануын құруға және ОТ-1
салмақтық тәсілімен шаңның шоғырлануын анықтауға арналған зертханалық 
қондырғы. Ол шаң камерасынан / және II құрылғыдан тұрады (сурет. 8).

Тозаңды камера қызметін атқарады сыйымдылығы ұқсастыру үшін 
өндірістік шаңдалған ауамен. Камераның алдыңғы қабырғасы-10 есігі 
қайырмалы, ішінде шаңы бар 7 бункер-диспенсер бар. Бункер-мөлшерлегіш 
тұтқасын бір рет басқанда бункерге шаң порциясы енгізіледі; осы порцияның 
шамасын реттеуге болады. Камерадағы шаң желдеткішпен 5-ке бөлінеді, 
оның қозғалтқышы II аспаптық бөлікке шығарылады. Камераның оң 
қабырғасында 8 мөлдір көру терезесінің бойымен жарық сәулесін шығаратын 
шам орнатылған, ол арқылы камерада шаңның болуын көзбен анықтауға 
болады. Камераның алдыңғы қабырғасының оң жақ бұрышында аллонж-
сынама қабылдағыштың көмегімен ауа сынамасын алуға арналған 9 тесік бар 
4. Аспап бөлігінің алдыңғы панелінде аллонжі бар резеңке түтікті 
аспираторға жалғауға арналған 1 төрт штуцері бар. Ауа шығыны (л / мин) 
Шығын өлшегіштер бойынша бақыланады 2. Сынамаларды алу 

  
 



34

жылдамдығын түзету реттегіш вентильдермен жүзеге асырылады 3. Аспап 
бөлігінің алдыңғы панелінің төменгі бөлігінде тумблерлер — аспиратордың 
(ауа үрлегіштің), желдеткіштің 5 жұмысын электр басқару және қондырғы 
желісіне кернеу беру органдары орналасқан. Шаң камерасының 10 есігінде 6 
құлыптау құрылғысы және камераның есігі ашық болған кезде желдеткіштің 
5 қосылуын болдырмайтын құлып бар.

Аспап бөлігінің артқы жағында қорғаныс жерге қосу өткізгішін бекіту 
үшін болт қарастырылған. Ауа сынамасын алу және шаңның шоғырлануын 
анықтау үшін салмақтық әдіспен АФА-ВП-10 сүзгілері бар патрондар қызмет 
етеді. Жұмыс істемейтін жағдайда патрон II аспапты бөліктің жоғарғы 
бөлігінде, сынаманы алған кезде — камераның 9-тесігіне орнатылады.

Ауа сынамаларын алу әдістемесі жоғарыда сипатталғанға ұқсас. 
Айырмашылық тек ОТ-1 қондырғысындағы аспиратордың өнімділігі жұмыс 
орындарында ауа сынамаларын алу үшін қолданылатын тасымалданатын 
аспираторларға қарағанда едәуір төмен болатындығында.

1. Қондырғыда қорғаныс жерге тұйықталуының бар-жоғын тексеру 
(оны орнатудан бас тартқан кезде жерге тұйықтау).

2.3-4 сүзгіні 1 мг дәлдікпен өлшеңіз (сүзгілерді өлшеуге дайындық 
кезінде сүзгі элементінің қолына тигізбеңіз), әр сүзгінің нөмірі мен массасын 
хаттамаға жазып, № 1 сүзгіні 4 аллонж-сынама қабылдағышқа салыңыз 
(суретті қараңыз. 8) .

3. Барлық элементтерді бір схемаға жинаңыз: аллонж-резеңке түтік-
фитинг 1 (суретті қараңыз. 8).

4. Шаң камерасындағы желдеткішті іске қосыңыз (шаң суспензияға 
айналуы үшін).

8сурет.1-ден зертханалық қондырғы

5. Аспираторды қосыңыз, сүзгіні тартудың көлемдік жылдамдығын 
реттеңіз.

6. № 1 сүзгісі бар аллонжды 9 тесікке салыңыз (суретті қараңыз. 8),. 
шаң камерасының алдыңғы қабырғасында секундомерді қосу арқылы сынама 
алудың басталуын бекітіңіз. Реометрді таңдау кезінде сору жылдамдығын 
бақылау керек және қажет болған жағдайда оны 3 клапанмен реттеу керек 
(суретті қараңыз. 8).
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7. Сынама алу аяқталғаннан кейін аспиратор мен секундомерді 
сөндіріп, сүзгіні аллонждан абайлап шығарып, оны сол таразыда өлшеу 
керек. Барлық параметрлер — ластанған сүзгінің массасы, ауа температурасы 
мен қысымы — эксперимент хаттамасына жазылады [2].

8. Осы жұмысты орындайтын студенттік бригаданың басқа мүшелеріне 
(№2, 3 және т.б.) басқа өлшенген сүзгілермен экспериментті қайталау [2].

5кесте-ауаның тозаңдануын салмақтық әдіспен зерттеу нәтижелері

Ауа 
температу
расы t,
° С

Қыс
ым 
Bф,
Па

Таза 
сүзгін
ің 
масса
сы 
m1,
мг

Шаңдан
ған
сүзгінің 
массасы 
m2, мг

Тәжіриб
енің 
ұзақтығ
ы 𝜏𝜏𝜏𝜏, мин

Сору 
жылдамд
ығы v ,
л/мин

қалыпт
ы 
жағдайғ
а
келтіріл
ген ауа 
көлемі 
V0, м3

есептелген 
шаң 
концентрац
иясы С, 
мг/м3

ШР
К, 
мг/
м3

         

Шаңдануға ауа сынамаларын алу орны ___________________

Шаңның атауы ____________________________

Ауаның шаңдану дәрежесі туралы қорытынды ___________________

Жұмысты орындау күні_____________ студенттің қолы _____________

№3 Өндірістік ғимараттардағы табиғи жарықтандыруды зерттеу

Жұмыстың мақсаты. Жұмыс орындарындағы табиғи жарықты 
нормалау және есептеумен, өлшеу аспаптарымен және табиғи жарықтың 
сапасын анықтау әдістерімен танысу.

Тапсырма. 1. Эксперименттік мәліметтер бойынша табиғи жарық 
коэффициентін анықтаңыз.

2. Табиғи жарықтандыру кезінде зертханалық бөлменің 
жарықтандырылуын зерттеңіз.

Жалпы мәліметтер. Еңбекті қорғаудың негізгі мәселелерінің бірі
өндірістік жұмыс орындарын ұтымды жарықтандыруды ұйымдастыру болып 
табылады. Дұрыс жобаланған және орындалған өндірістік жарықтандыру 
жұмысшының көзқарасын сақтайды, шаршауды азайтады, еңбек өнімділігін, 
өнім сапасын, еңбек қауіпсіздігін және жарақаттануды азайтуға көмектеседі. 
Жобалау кезінде дұрыс таңдалмаған жарықтандыру аспаптары мен 
аппаратуралар, сондай-ақ оларды техникалық пайдалану ережелерін бұзу 
кәсіпорындағы өрттің, жарылыстың, аварияның себебі болуы мүмкін.
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Көздің шаршау дәрежесі объектілерді визуалды қабылдауды 
тудыратын процестердің қарқындылығына байланысты. Мұндай процестерге 
тұру, конвергенция және бейімделу жатады.

9сурет. Дене бұрышы (а) және жарықтық (б) ұғымдарына

Аккомодация - көздің линзаның қисықтығын өзгерту арқылы одан әр 
түрлі қашықтықта орналасқан заттарды анық көруге бейімделу қабілеті. 
Оқушыны басқаратын бұлшықеттердің шамадан тыс шаршауы миопияның 
немесе гиперопияның пайда болуына әкеледі.

Конвергенция - бұл жақын заттарды қарастырған кезде көздің көру 
сәулелері фокусталған затқа қиылысатын позицияны қабылдау қабілеті. 
Затты кернеусіз анық көруге болатын қашықтық 30-40 см құрайды.

Бейімделу - бұл көздің сезімталдығының оған қоздырғыштардың 
әсеріне байланысты өзгеруі, мысалы, жарықтылық немесе жарық өзгерген 
кезде. Бейімделу процесі оқушының диаметрінің өзгеруіне байланысты, 
сондықтан жиі бейімделу көру органдарының шаршауына әкеледі.

Жарықты сипаттайтын негізгі шамалар - жарық ағыны, жарық күші, 
жарық және жарықтылық.

Жарық ағыны (F) — бұл адам көзінің жарық сезімімен бағаланатын 
сәулелі энергияның күші. Жарық ағынының бірлігі үшін 1 люмен (LM) 
қабылданды.

Жарық күші (І) - бұл жарық ағынының дене бұрышына қатынасы, оның 
ішінде ол біркелкі бөлінеді:

І𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑑𝑑𝑑𝑑Ф/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑;                                                          (5)

мұндағы Іа-α бұрышындағы жарық күші;
DF - дене бұрышының ішінде орналасқан жарық ағыны.
Жарық күшінің бірлігі ретінде кандела (кд) қабылданады. Бір кандела-

бұл платинаның қатаю температурасы (2046,65 К) және 101325 Па қысым 
кезінде перпендикуляр бағытта толық Эмитенттің 1/600000 м2 бетінен 
(мемлекеттік Жарық стандарты) шығарылатын жарық күші.

Жарықтандыру (E) — бұл жарық бетіндегі жарық ағынының 
тығыздығы:

E=dF / dS;                                                          (6)
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Жарықтандыру бірлігі үшін люкс (LC) қабылданды. 1 люкс 1 лм/м2-ге 
тең.

Жарықтық (L) - берілген α бағыттағы жарық күшінің беттік 
тығыздығы:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝛼𝛼𝛼𝛼/𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑆𝑆𝑆𝑆 cos𝛼𝛼𝛼𝛼),

мұндағы S cosα-сәуле шығаратын дененің бетіне нормадан есептелетін 
а бағытына перпендикуляр жазықтыққа жарқыраған дененің проекциясының 
ауданы.

Жарықтандырудың сапалық сипаттамаларына жарық ағынының 
біркелкі таралуы, жылтырлығы, объектінің фонмен контрасты және т.б. 
тікелей жарқырау жұмысшылардың назарына түсетін жарық көздері мен 
шамдардан және шағылысқан жарқырау - үлкен шағылысу коэффициенті бар 
беттерден ерекшеленеді. Көру аймағындағы жарқырау көру органдарының 
тітіркенуін тудырады және көздің сезімталдығын төмендетеді. Қалыпты 
визуалды функциялардың мұндай өзгеруі соқырлық деп аталады.

Фон - бұл қарастырылатын айырмашылық объектісіне тікелей жақын 
орналасқан бет. Беттің шағылысу коэффициенті 0,4-тен жоғары болған кезде 
Фон жеңіл, бетінің шағылысу коэффициенті 0,4-тен 0,2-ге дейін болған кезде 
орташа және бетінің шағылысу коэффициенті 0,2-ден аз болған кезде 
қараңғы болып саналады.

Нысанның фонмен контрасты екі аймақтың фотометриялық өлшенетін 
жарықтылық айырмашылығы ретінде анықталады. Нысанның фонымен 
шағын, орта және үлкен қарама-қайшылықтарын ажыратыңыз. Кіші контраст 
(к< 0,2) - фон мен объект аз ерекшеленеді, орташа контраст (0,2 < К < 0,5) -
фон мен объект айтарлықтай ерекшеленеді, үлкен контраст (К > 0,5) - фон 
мен объект күрт өзгереді.

Табиғи және жасанды жарықтандыруды нормалау кезінде көру 
жұмысының сипаттамасы назарға алынады, ол/сегіз разрядқа бөлінеді: I -
ажырату объектісінің ең кіші өлшемімен 0,15 мм - ге дейінгі ең жоғары 
дәлдік; II - ажырату объектісінің өлшемімен 0,3 - тен 0,5 мм-ге дейінгі өте 
жоғары дәлдік; III-ажырату объектісінің өлшемімен 0,3-тен 0,5 мм-ге дейінгі 
жоғары дәлдік; IV-ажырату объектісінің өлшемімен 0,5-тен 1 мм-ге дейінгі 
орташа дәлдік және т. б.

Жасанды жарықтандыруды жобалау кезінде объектінің фонмен 
контрастын сипаттайтын а, б, в, г қосалқы разрядтары ескеріледі.

Бөлмедегі табиғи жарық тікелей күн сәулесімен, аспанның шашыраңқы
жарығымен, жердің жарығымен, іргелес өсімдіктермен, ғимараттармен және 
құрылыстармен жүзеге асырылуы мүмкін. Жарықтандырудың барлық 
түрлері осы аймақтың Жарық климатын сипаттайтын сыртқы табиғи
жарықтандырудың орташа деңгейін құрайды.

Осы жердің Жарық климаты МС Жарық климатының коэффициентімен 
бағаланады, ол жарық климат белдеулерінің солтүстіктен (I белдеу) 
оңтүстікке (V белдеу) ауысуына қарай 1,2-ден 0,8-ге дейін азаяды. Қысқа 
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уақыт ішінде жұмыс орнының табиғи жарықтандыру деңгейі айтарлықтай 
өзгеруі мүмкін, сондықтан ол табиғи жарық коэффициентімен (КЕО) 
қалыпқа келтіріледі.

Табиғи жарықтандыру коэффициенті көлденең жазықтықта толығымен 
ашық аспанның жарығымен пайда болатын сыртқы жарықтандырудың 
қандай бөлігі EU  ішіндегі осы нүктеде жарық болатындығын көрсетеді:

е = Ев/Ен;                                                             (7)

Жарық климатының I, II, IV және V белдеулеріндегі ғимараттар үшін 
ТЖК нормаланған мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

ен
I,II,IV,V, = ен𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;                                                        (8)

мұндағы ен𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 -Жарық климатының III белдеуі үшін КЕО-ның 
нормаланған мәні;

m-Жарық климатының коэффициенті; c-климаттың күн сәулесінің 
коэффициенті.

Өндірістік ғимараттарда табиғи жарықтандырудың мынадай түрлері 
болуы мүмкін: ғимараттың қоршау конструкцияларындағы Жарық 
ойықтарының көмегімен жүзеге асырылатын бүйірлік жарықтандыру. Жарық 
саңылаулары ғимараттың қоршау конструкцияларының бір жағында және екі 
жақты бүйірлік жарықтандыру болған кезде, жарық саңылаулары ғимараттың 
қоршау конструкцияларының екі жағында орналасқан кезде бір жақты 
бүйірлік жарықтандыруды ажыратыңыз; төбелердегі, шамдардағы және 
жарық саңылаулары арқылы жоғарғы жарық саңылаулары арқылы жүзеге 
асырылатын жоғарғы жарықтандыру іргелес ғимараттардың биіктіктері 
өзгеретін жерлерде; жоғарғы және бүйірлік жарықтандырудың жиынтығы 
болып табылатын аралас жарықтандыру.

Табиғи жарық коэффициентін анықтаудың екі әдісі бар —
эксперименттік және есептелген.

Эксперименттік әдіспен жарықтандыру өндірістік бөлменің ішіндегі 
есептік нүктеде және сонымен бірге бүкіл Аспанмен жарықтандырылған 
көлденең беттің сыртқы жарықтандыруы өлшенеді. Өлшеу нәтижелері (7) 
формуласына ауыстырылады және табиғи жарық коэффициентін анықтайды.

10сурет. Бүйірлік жарықтандыру кезінде қабырғадағы Жарық 
саңылаулары арқылы өтетін n1 сәулелерінің санын анықтау
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Есептеу әдісі өндірісті жобалау сатысында және станоктар мен 
жабдықтарды орналастыруды таңдау кезінде қолданылады. Бүйірлік 
жарықтандыру кезінде КЕО келесі формула бойынша анықталады

eρδ = �ϵδq + ϵздR�r1τ0/K3;                                     (9)

мұндағы ϵ_δ-аспанның тікелей сәулесін ескеретін есептеу нүктесіндегі 
геометриялық КЕО;

q-бұлтты аспанның әркелкі жарықтығын ескеретін коэффициент; 
ϵ зд— қарама-қарсы ғимараттардан шағылысқан жарықты ескеретін 

есептеу нүктесіндегі геометриялық Кео;
R-қарама-қарсы ғимараттың салыстырмалы жарықтығын ескеретін 

коэффициент;
r1-ғимарат бетінен және ғимаратқа іргелес жатқан төсем қабатынан 

шағылысқан жарықтың арқасында ТЖК-ның жоғарылауын ескеретін 
коэффициент;

τ0— формула бойынша анықталатын жарық берудің жалпы 
коэффициенті

τ0 = τ1τ2τ3τ4τ5;                                                (10) 

(τ1-материалдың жарық беру коэффициенті;
τ2-Жарық проемінің байланыстарындағы жарықтың жоғалуын 

ескеретін коэффициент;
τ3-тірек конструкцияларында жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент;
τ4-күннен қорғайтын құрылғылардағы жарықтың жоғалуын ескеретін 

коэффициент;
τ5-қорғаныс торындағы жарықтың жоғалуын ескеретін коэффициент);
К3-қор коэффициенті.
Геометриялық КЕО А. М Данилт ұсынған графикалық әдіспен 

анықталады. Әдістің мәні мынада: аспанның жарты шары тең Жарық 
белсенділігінің 10000 бөлігіне бөлінеді және бөлменің есептелген нүктесінен 
Жарық саңылаулары арқылы көрінетін жарты шардың бөлімдерінің санын 
графикалық түрде анықтайды. Бүйірлік жарықтандыру кезінде бөлменің 
таңдалған нүктесінде аспанның тікелей сәулесін ескеретін геометриялық 
КЕО формула бойынша анықталады

𝜖𝜖𝜖𝜖𝛿𝛿𝛿𝛿 = 0,01𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑛𝑛𝑛𝑛2;                                                  (11) 

мұндағы n1-аспаннан жарық саңылаулары арқылы бөлменің көлденең 
қимасындағы жұмыс нүктесіне өтетін сәулелер саны (сурет. 10);
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n2-аспаннан жарық саңылаулары арқылы бөлменің жоспарындағы 
есептік нүктеге өтетін сәулелер саны (сурет. 11).

Бүйірлік жарықтандыру кезінде қарама-қарсы ғимараттан шағылысқан 
жарықты ескеретін геометриялық КЕО мынадай формула бойынша 
анықталады

𝜖𝜖𝜖𝜖зд = 0,01 𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑛𝑛𝑛𝑛20;                                                 (12) 

 

мұндағы n1
0-қарама-қарсы ғимараттан жарық саңылауы арқылы 

бөлменің көлденең қимасындағы есептеу нүктесіне өтетін график бойынша 
сәулелер саны (сурет. 11);

n2
0-қарама-қарсы ғимараттан жарық саңылауы арқылы бөлменің 

жоспарындағы есептік нүктеге өтетін график бойынша сәулелер саны 
(суретті қараңыз. 11).

11 сурет. Жарық саңылаулары арқылы өтетін бүйірлік жарықтандыру 
кезінде қабырғадағы n2 және n2

0 сәулелерінің санын анықтау

Жарықтандыруды өлшеу үшін Ю-16 фотоэлектрлік люксметр 
қолданылады (сурет. 13). Оның көмегімен табиғи жарық, қыздыру шамдары 
және флуоресцентті лампалар шығаратын жарықтандыруды өлшеңіз. 
Аспаптың әрекетінің ұстанымы негізделген құбылыс фотоэлектрлік әсері. 
Фотокелл мен өлшеу құралынан (гальванометр) тұратын жабық электр 
тізбегіндегі фотокеллді жарықтандыру кезінде құрылғының көрсеткісін 
қабылдамайтын Жарық ағынына пропорционалды ток пайда болады. 
Құрылғының шкаласы люкстерде бағдарламаланған. Фотоэлемент 
селеновый. Ю-16 люксметрінде үш негізгі өлшеу шегі бар - 25, 100 және 500 
люкс және үш қосымша — 2500, 10000 және 50000 люкс, олар фотокеллге 
салынған сүзгілердің көмегімен алынады. Сүзгі металл жақтаудан тұрады, 
оған екі аязды әйнек салынған, олардың арасына металл тор салынған. 
Ғимарат ішіндегі жарықты өлшеуді аспапты ауыстырып қосқыштың ең 
жоғарғы шегі-500 лк жағдайында бастау қажет. Люксметрдің күнәкарлығы 
шкаланың басында максималды мәнге ие, сондықтан жебенің кішкентай 
ауытқуларымен өлшеудің дәлдігін алу үшін өлшеудің төменгі шегіне өту 
ұсынылады. Спектрлік құрамы қыздыру шамдарының спектрлік құрамынан 
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ерекшеленетін жарықтандыруды өлшеу кезінде түзету коэффициенттерін (К) 
енгізу қажет: табиғи жарық үшін К = 0,8; люминесцентті шамдар үшін ЛБ К 
= 1,15; ЛД К = 0,88; ДРЛ К= 1,2.

12 сурет. Қабырғадағы жарық саңылаулары арқылы өтетін N1 және n1
0

сәулелерінің санын анықтау (аспаннан және қарама-қарсы ғимараттан)

1-фотоэлемент
2-жарық сүзгісі
3-алынбалы саптама қақпағы
4-саптама
5-гальванометр
6-жарық сүзгісі
7-мөлдір қабат-электрод
8-лактың жабылатын қабаты
9-селен қабаты
10-пластина-электрод

13 сурет - Люксметр Ю-16 жалпы көрінісі (А) және құрылғы схемасы 
(б)

Табиғи жарықтандыру коэффициентін анықтау үшін 1-ші тапсырманы 
орындамас бұрын:

1.Люксметр құрылғысымен танысыңыз. Жарық өлшегіш фотокеллін 
полярлықты сақтай отырып, есептегішке қосыңыз.
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2. Терезеден әр түрлі қашықтықта орналасқан зертханалық жұмыс 
орнын жарықтандыруды өлшеңіз. Өлшеу кезінде фотокелл жұмыс бетінің 
деңгейінде еденге параллель ұсталады.

3. Бүкіл аспан жарты шарымен жарықтандырылған көлденең 
жазықтықтың сыртқы жарығын өлшеңіз. Сыртқы көлденең жазықтықты 
таңдау оның бүкіл аспан жарты шарымен жарықтандыру жағдайынан 
жасалуы керек, яғни.аспан жақын тұрған ғимараттармен немесе ағаштармен 
көлеңкеленбеуі үшін. Сыртқы жарықтандыруды өлшеу уақыты бөлме 
ішіндегі жарықтандыруды өлшеу уақытына сәйкес келуі керек. Қажетті 
сыртқы көлденең жазықтықты табу мүмкін болмаған жағдайда люксметрдің 
фотокелласы ғимараттың немесе ағаштардың көлеңкесінде болмайтын 
терезенің сыртында көлденең орналасады. Люксметрдің көрсеткіштері екі есе 
артады, өйткені фотоэлемент аспанның жартысымен жарықтандырылады 
(аспанның екінші жартысы ғимаратпен жабылған).

4. (7) формуласы бойынша әрбір жұмыс орны үшін КЕО мәнін 
табыңыз.

5. Өлшеу және есептеу нәтижелерін хаттамаға енгізіп, жұмыс орнының 
терезеден қашықтығына байланысты ТЖК өлшеу кестесін құрыңыз.

6. Snip II-4-79 сәйкес КЕО мөлшеріне байланысты жұмыс орнында 
орындалатын визуалды жұмыстың түрі мен дәрежесін анықтаңыз.

Табиғи жарықтандыру кезінде зертханалық бөлменің 
жарықтандырылуын зерттеу үшін 2-ші тапсырманы орындамас бұрын, 1:100 
масштабта көлденең кесу және бөлменің жоспарын жасау керек. Осыдан 
кейін сізге қажет:

1. Зертханалық бөлменің бөлімі кестемен біріктірілген (суретті 
қараңыз. 10) А есептеу нүктесі графиктің центрімен — О нүктесімен, ал 
жұмыс бетінің ізі графиктің төменгі сызығымен сәйкес келуі керек. Жарық 
саңылауларынан өтетін щ сәулелерінің санын анықтаңыз. Диаграммада 
Жарық саңылауының ортасынан өтетін жартылай шеңбердің нөмірін 
табыңыз — C1 нүктесі.

2. Зертханалық бөлменің жоспары кестемен біріктірілген (суретті 
қараңыз. 11) нөмірі табылған жартылай шеңбердің нөміріне сәйкес келетін 
тік ось және көлденең С нүктесі арқылы өтетіндей (суретті қараңыз. 11). 
Жарық саңылауларынан өтетін P2 сәулелерінің санын анықтаңыз.

3. (11) формуласы бойынша КЕО геометриялық коэффициентінің 
аспанның тікелей сәулесін ескеретін шамасын анықтаңыз.

4. Қарама-қарсы ғимараттан және/ және и2' шағылысқан сәулелерді 
ұқсас санаңыз (суретті қараңыз. 11 және 12).

5. (12) формула бойынша қарама-қарсы ғимараттан шағылысқан 
жарықты ескеретін геометриялық КЕО шамасын анықтаңыз.

6. (9) формуласы бойынша бүйірлік жарықтандыру кезінде ТЖК 
шамасын анықтау және белгілі бір түрдегі жұмыстарды жүргізу мүмкіндігі 
туралы қорытынды беру [2].
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6кесте-6-Нысан
Жұмыс орны Ен, лк Евн, лк КЕО Жұмыс

разряды
Жұмыс түрі Объектінің 

мөлшері
       

Жұмысты орындау күні_____________ студенттің қолы _____________

№4 Өндірістік ғимараттардағы жасанды жарықтандыруды зерттеу

Жұмыстың мақсаты. Жасанды жарықтандыруды нормалаумен және 
есептеумен, жұмыс орындарындағы жасанды жарықтандыру сапасын 
анықтау әдістерімен танысу.

Тапсырма. Шамның аспалы биіктігінің жұмыс орнының бетіндегі 
жарықтандыруға әсерін зерттеңіз және шамдардың түрін таңдап, олардың 
санын анықтай отырып, жасанды жарықтандыруды есептеңіз.

Жалпы мәліметтер. Бөлмелерде жасанды жарықтандыру табиғи 
жарық жеткіліксіз немесе болмаған кезде қолданылады.

Жасанды жарықтандыру жұмыс, Төтенше және эвакуациялық болып 
бөлінеді. Ол екі түрде жобаланады: жалпы (біркелкі немесе 
локализацияланған) және аралас (жалпы жарықтандыруға жергілікті 
қосылады).

Жұмыс жарығы жұмыс істеуге, адамдардың өтуіне және көлік 
қозғалысына арналған ғимараттардың барлық ғимараттар мен ашық 
Өндірістік аумақтар үшін көзделеді.

Авариялық жарықтандыру жұмысты жалғастыру немесе адамдарды 
эвакуациялау үшін жұмыстық жарықтандыру кенеттен ажыратылған кезде, 
Егер бұл ажырату технологиялық процестің қажетсіз тоқтатылуына, өртке 
немесе жарылысқа әкеп соғуы мүмкін болса, қосылады. Авариялық 
жарықтандыру электр энергиясымен дербес қоректендіріледі.

Шамдарды біркелкі орналастырумен жалпы жарықтандыру қалыпты 
жұмысты қамтамасыз ету үшін бірдей жарықтандыру қажет болған кезде 
барлық бөлмелерде орнатылады.

Жұмыс беттеріне бағдарланған жалпы локализацияланған
жарықтандыру тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарының көптеген 
шеберханаларында қолданылады, өйткені ол бүкіл бөлмеде шамдарды 
біркелкі таратумен жалпы жарықтандыруға қарағанда үнемді.

Аралас жарықтандыру жұмыс орындарында жоғары жарықтандыру 
қажет болған жағдайда қолданылады. Аралас жарықтандыру - бұл жалпы 
және жергілікті жарықтандырудың үйлесімі. Жұмыс орны мен қоршаған 
кеңістік арасындағы үлкен жарық қарама-қайшылықтарын болдырмау үшін 
біріктірілген жарықтандырудың жалпы үлесі кемінде 10% болуы тиіс.

Өндірістік жасанды жарықтандыру жарықтандыру аппаратурасы —
шамдардың көмегімен жүзеге асырылады. Шам жарық көзі болып табылатын 
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шамнан және жарық ағыны дұрыс бағытта қайта бөлінетін жарықтандыру 
арматурасынан тұрады.

Қыздыру лампалары жіп қызған кезде пайда болатын көрінетін 
сәулеленудің жарық көздеріне жатады. Оларды жасау оңай, пайдалану оңай, 
желіге қосу үшін қосымша құрылғылар қажет емес. Бұл шамдардың 
кемшілігі - жарықтың аз шығуы - 7-ден 20 лм/Вт — қа дейін, тиімділігі 
төмен, 10-13% - ға тең, қысқа қызмет ету мерзімі-1000 сағатқа дейін.шамдар 
күндізгі жарық спектрінен сары және қызыл сәулелердің басым болуымен 
ерекшеленетін үздіксіз спектр береді, бұл адамның қоршаған заттардың 
түстерін жеткіліксіз қабылдауына әкеледі.

Люминесцентті лампалар - бұл инертті газдар мен металл буларының 
атмосферасындағы электр разряды нәтижесінде пайда болатын көрінетін 
сәулеленудің жарық көздері. Олардың бірқатар артықшылықтары бар: олар 
күндізгі жарыққа жақын жарықтың спектрлік құрамын алуға мүмкіндік 
береді; жоғары жарық кірісі — 100 лм/Вт дейін; ұзақ қызмет мерзімі - 8000-
нан 14000 сағатқа дейін. Люминесцентті шамдардың кемшіліктеріне мыналар 
жатады: стробоскопиялық әсер тудыратын жарық ағынының пульсациясы 
(айырмашылық объектілерін көзбен қабылдаудың бұрмалануы — бір заттың 
орнына бірнеше сурет көрінеді, қозғалыс бағыты мен жылдамдығы 
бұрмаланады); реттеуші іске қосу құрылғыларын талап ететін қымбат және 
салыстырмалы түрде күрделі қосу схемасы; жарық ағынының азаюынан 
көрінетін қоршаған орта температурасының ауытқуларына сезімталдық.

1-жұмысшының көзі
2-көру сызығының бағыты
3-жұмысшы беті
4-шам
5-мөлдір материал қабаты

14 сурет-мөлдір материал арқылы немесе айналы немесе аралас 
шағылысу беттерімен қаралатын күңгірт жылтыр беттері (б), диффузды 
беттері (в), металдармен және жеңіл пластмассалармен (А) жұмыс істеу 

кезінде шырақтың, жұмыс бетінің және жұмыс істеушінің орналасу 
схемасы

Жарықтандыруды нормалау жарықтандыру жүйесіне және көру 
жұмысының сипаттамаларына байланысты жүзеге асырылады, ол келесі 
параметрлермен анықталады: жұмыс кезінде объектінің ең аз мөлшері, Фон, 
объектінің фонға қатысты контрасты.
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Жасанды жарықтандыруға келесі талаптар қойылады:
- жұмыс орнының жарықтандыруы жасанды жарықтандырудың 

салалық нормаларына сәйкес келуі керек;
- жарықтандыру уақыт пен аудан бойынша біркелкі болуы керек;
жұмыс орнында жарықтылықтың біркелкі таралуы қамтамасыз етілуі 

керек;
- көру аймағында тікелей және шағылысқан жарқырау, сондай-ақ өткір 

көлеңкелер болмауы керек. Шағылысқан жарқыраудың әлсіреуіне жарық 
ағынының жұмыс бетіне бағытын дұрыс таңдау арқылы қол жеткізуге 
болады (сурет. 14). Мүмкіндігінше жылтыр беттерді күңгірт беттерге 
ауыстыру керек;

- жарықтандыруды ұйымдастыру кезінде жарықтың спектрлік құрамын 
ескеру қажет;

- жарықтандыру қондырғысы қауіп пен зияндылық көзі болмауы тиіс.
Өндірістік жалпы біркелкі жарықтандырылуын есептеу үшін жарық 

ағынын пайдалану әдісі қолданылады. Бұл әдісті есептеу кезінде шамның 
тікелей жарығы және қабырғалар мен төбелерден шағылысқан жарық 
ескеріледі. Бір қыздыру шамының жарық ағыны, лм, формула бойынша 
анықталады

Фл = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑍𝑍𝑍𝑍/(𝑛𝑛𝑛𝑛μ);                                               (13)

мұнда Е-нормаланатын ең аз жарықтандыру, лк; K-қор коэффициенті; S 
— ғимарат ауданы, м2; Z-жарықтандырудың әркелкілік коэффициенті 
(орташа жарықтандырудың ең азға қатынасы). Көп жағдайда Z 1,15-1,25 - N
шегінде болады-шамдар саны; μ-есептік бетке түсетін ағынның төбенің (рп), 
қабырғалардың (рс) шағылысу коэффициенттеріне байланысты болатын 
барлық шамдардың жиынтық Жарық ағынына қатынасын сипаттайтын 
жарық ағынын пайдалану коэффициенті (і ):

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵/[𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵)]; 
 

мұндағы А-өндірістік ғимараттардың ұзындығы, м; В — өндірістік 
ғимараттың ені, м; Нс-жұмыс бетінің үстіндегі шырағдан аспасының биіктігі, 
м.
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1-штатив
2-бекіткіш
3-жақша
4-шамы бар шам
5-люксметр фотоэлементі
15сурет. Жарықтандыруды зерттеуге арналған зертханалық қондырғы

Шамның жарықтандырылған бетінің үстіндегі суспензияның биіктігі 
өрнектен анықталады

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐻𝐻𝐻𝐻 − ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 − ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝 
 
мұндағы H- ғимараттың жалпы биіктігі, м;
HC-төбеден шамның төменгі бөлігіне дейін биіктігі, м;
HP-еденнен жарықтандырылған бетке дейінгі биіктік, М.

Люминесцентті шамдармен жарықтандырған кезде шамдар саны 
формула бойынша анықталады

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆/(Фл𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)                                            (14)
 

Таңдау жарылыс және өрт қауіптілігі мен Ауа ортасының ластануын 
ескере отырып жүргізілетін шамдардың әртүрлі түрлері үшін шамдар 
арасындағы l қашықтығының жұмыс бетінің үстіндегі Нс аспасының есептік 
биіктігіне энергетикалық тұрғыдан тиімсіз қатынасы қабылданады.

Әдетте, есептеу үшін ең аз жарық Е мәні нормалардан анықталады, п 
шамдарының түрі мен санымен анықталады, К және μ коэффициенттерінің 
мәндері кестелердегі анықтамалықтарға сәйкес, F (13) немесе (14) формуласы 
бойынша есептеледі және осы ағынды қамтамасыз ететін ең жақын 
стандартты шам кестелерге сәйкес таңдалады. Іс жүзінде таңдалған шамның 
жарық ағынының -10 аралықтағы есептелген мәннен ауытқуына жол 
беріледі...+20%. Шамның түріне байланысты l/Hc қатынасы тең 
қабылданады: 1,4 — төменнен ашылған және жалпақ диффузормен 
жабдықталған шамдар үшін; 1,25-торлы көлеңкесі бар шамдар үшін; 2,4 —
тігінен орналасқан шамдары бар шамдар үшін.

Зертханалық жұмыстарды орындау үшін Ю-16 фотоэлектрлік 
люксметр (сипаттаманы зертханалық жұмыста 1.1.10 қараңыз) және 
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зертханалық қондырғы қолданылады, оның схемасы суретте көрсетілген. 13. 
Шамды 0,25; 0,5; 0,75; 1 және 1,25 м биіктікте орнату 2 [2] бекіткіштің 
көмегімен жүзеге асырылады.

1.Аралас жарықтандыру кезінде жарықтандыруды зерттеу кезінде 
(жалпы + жергілікті ) :

- полярлықты сақтай отырып, люксметрдің фотоэлементін өлшеуішке 
қосу және оның жұмысқа дайындығын тексеру;

- жалпы жарықтан жұмыс бетінің жарықтығын өлшеңіз;
- жұмыс бетінен 0,25 м биіктікте жергілікті жарықтандыру шамын 

орнату;
-желдеткіштің осы жағдайында жарықтандыруды өлшеу;
- шамды жұмыс бетінен 0,5; 0,75; 1 және 1,25 м алыстатқан кезде 

штативтегі бекіту биіктігін өзгерте отырып, экспериментті қайталаңыз;
- өлшеу нәтижелерін зертханалық жұмыс бойынша есепке енгізу, 

тәуелділік графигін құру Е = fh (а-штативтегі орнату биіктігі) ;
- жұмыс үстелдері мен парталардағы жарықтандыру нормасы 300 лк 

болған жағдайда жарықтандырудың өлшенген деңгейінің ҚНжЕ 114-79 
талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасау.

2. Жасанды жарықтандыруды есептеу кезінде жарық ағынын пайдалану 
коэффициенттері әдісін және төмендегі бастапқы деректерді қолданыңыз.

Ғимараттың көлемін (А, В) және Нс шырағының аспасының биіктігін 
оқытушы белгілейді.

Рп төбесі мен рс қабырғаларының 0,7-ге тең шағылысу коэффициенті 
бірдей болған кезде, μ жарық ағынын пайдалану коэффициенті I бөлменің 
көрсеткішіне байланысты қабылданады.

7кесте - жарық ағынын пайдалану коэффициенттерінің әдісі
I 0,5 1 2 3 4 5
𝑚𝑚𝑚𝑚 0,22 0,37 0,48 0,54 0,59 0,61

8кесте-шамдардың сипаттамалары
Қыздыру шамдары Люминесцентті шамдар
Түрі Жарық ағыны, лм Түрі Жарық ағыны, лм
НБК-40 460 ЛДЦ-30 1450
НБ-60 715 ЛД-30 1640
НБК-100 1450 ЛБ-30 2100
НГ-150 2000 ЛБЦ-40 2100
НГ-200 2800 ЛД-40 2340
НГ-300 4600 ЛБ-40 3000
НГ-500 8300 ЛДЦ-80 3560
НГ-750 13100 ЛД-80 4070
НГ-1000 18600 ЛБ-80 5220
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Қор коэффициенті К келесі шектерде қабылданады:
қыздыру шамдары үшін 1,3-1,7;
газ разрядты шамдар үшін 1,5-2.
Z жарықтандырудың біркелкі емес коэффициенті шамның түріне 

қарамастан 1,15—1,25 аралығында қабылданады.
Зертханадағы жұмыс жағдайлары үшін Е нормативтік жарықтандыруы 

300 люкске тең болуы керек.
Қыздыру шамдары мен флуоресцентті лампалардың сипаттамасы 

кестеде келтірілген. 8 [2].

9кесте-6-нысан бойынша жұмыс туралы есеп жасау.
Шамды орнату биіктігі 
һ, м

Жарықтандыру Е, лк, жарықтандыру кезінде
Жалпы Аралас

Есептеу нәтижелері бойынша таңдалған шамдардың түрі мен санын 
көрсетіңіз.

Жұмысты орындау күні _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ студенттің қолы __________

№ 5 Өндірістік шуды және онымен күресу әдістерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты. Өндірістік шуға қойылатын нормативтік 
талаптармен, жұмыс орындарындағы және өндірістік ғимараттардағы шу 
деңгейін өлшеуге арналған акустикалық аспаптармен шуды өлшеу 
әдістемесімен танысу; Шу режиміне баға беруді үйрену.

Тапсырма. Дыбыс сіңіретін материалдардың (кемінде 2-3 түрі) 
акустикалық камерадағы шу деңгейіне әсерін зерттеңіз. Оларды қолданудың 
тиімділігіне баға беріңіз.

Жалпы мәліметтер. Физикалық тұрғыдан алғанда, Шу мен діріл 
арасында түбегейлі айырмашылық жоқ. Субъективті түрде адам шуды есту 
органдарымен, ал діріл — жанасу арқылы қабылдайды.

Шу мен діріл қатты, сұйық және ауа ортасында толқындық процестің 
пайда болуына байланысты. Кез-келген механизмдер мен машиналардың 
жұмысы сөзсіз Шу мен дірілмен бірге жүреді, оның себебі машина 
бөлшектерінің механикалық тербелісі және акустикалық (ауа қысымының 
өзгеруі) тербелістер болып табылады.

Қарапайым механикалық тербелістер-синусоидалы түрдің 
гармоникалық тербелісі (сурет. 16):

у = А sin𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
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Күрделі тербелмелі процестің қарапайым компоненттерге ыдырауы 
шуды жиілікті талдау деп аталады.

у-тербелмелі нүктенің координаты
А-тербеліс амплитудасы
τ-ағымдағы уақыт

Сурет 16. Синусоидалы түрдің гармоникалық тербелісі

а-сызықты немесе дискретті
б-тұтас
в-аралас

17 сурет. Шу спектрлерінің түрлері

Тербеліс процесінің жекелеген компоненттерінің амплитудасы 
шамаларының тербеліс жиілігіне тәуелділігі жиілік спектрі деп аталады.

Шу спектрінің әртүрлі түрлері суретте көрсетілген. 17.
Күрделі формадағы периодты тербелістің жеке компоненттері бір-

бірінен жиілік интервалдарымен бөлінетін Спектр сызықты немесе дискретті 
деп аталады (сурет. 17,а).

Жиілік компоненттері арасындағы интервалдар өте аз және 
гармониканың шексіз санының қосындысы ретінде ұсынылуы мүмкін Спектр 
қатты деп аталады (сурет. 17, б).

Үздіксіз спектрдің бөлімдерін дискретті компоненттермен біріктіретін 
Спектр аралас деп аталады (сурет. 17, в).

Спектрлік талдау кезінде шу мен діріл октавалық жиілік 
жолақтарындағы орташа квадраттық шамалар бойынша бағаланады.

Октава-жоғарғы (FV) және төменгі (fH) шекаралық жиіліктердің 
қатынасы екіге тең болатын жиілік жолағы:
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fв/ fH = 2

Талдау кезінде өлшеу нәтижелерін мынадай формула бойынша 
анықталатын жолақтардың орташа геометриялық жиіліктеріне (f) жатқызады

𝑓𝑓𝑓𝑓 = �𝑓𝑓𝑓𝑓𝐵𝐵𝐵𝐵𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻;                                                               (15) 

Тербеліс процесін спектрлік талдау үшін стандартталған орташа 
геометриялық жиіліктері бар октавалық жолақтар қолданылады: 2; 4; 8; 16; 
32; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; және 8000 Гц.

Адамды өндірістік жағдайда шу әсерінен қорғау маңызды гигиеналық 
міндеттердің бірі болып табылады.

Соңғы жылдары өнеркәсіпке, соның ішінде тоқыма, жаңа жабдықтар 
мен жоғары қуатты машиналар, жаңа технологиялық процестер кеңінен 
енгізілуде. Бұл адам ағзасына теріс әсер ететін жоғары қарқындылықтағы 
шудың пайда болуына әкеледі. Адамның орталық жүйке жүйесіне әсер ететін 
Шу импульстің, тыныс алудың жоғарылауына және қан қысымының 
жоғарылауына әкеледі. Шу бірқатар ауыр аурулардың себебі болуы мүмкін -
бас ауруы, тітіркену, есте сақтау мен зейіннің әлсіреуі, қозғалыс 
үйлесімділігінің бұзылуы және есту мүшелерінің функциясының бұзылуы. 
Бұл еңбек өнімділігін едәуір төмендетеді және апаттың себебі болуы мүмкін. 
Еңбек өнімділігі кейде 60% - ға дейін төмендейді, ал есептеулердегі қателер 
саны 50% - дан асады.

Шу - бұл уақыт өте келе өзгеріп, жағымсыз субъективті сезімдер 
тудыратын әртүрлі күштер мен биіктіктердің дыбыстарының жиынтығы. 
Дыбыстардың пайда болу себептеріне байланысты шу механикалық, 
аэродинамикалық, гидродинамикалық және аралас болып бөлінеді. 
Механикалық Шу жеке жұмыс бөлшектерінің әсерінен механизм 
бөліктерінің механикалық тербелісі кезінде пайда болады, мысалы, тоқу 
машиналарында, штамптау престерінде және т. б. аэродинамикалық шу газ 
тәрізді заттардың газ құбырлары, газ шығару және т. б. бойымен қозғалуы 
кезінде пайда болады. Гидравликалық Шу сұйық заттардың құбырлар 
арқылы қозғалысы кезінде, олардың резервуарлардан шығуы және т.б. аралас 
Шу жоғарыда аталған екі немесе одан да көп шу көздерінің бір уақытта әсер 
етуінің нәтижесі болып табылады.

Тоқыма кәсіпорындарында өндірістік шу аралас және негізінен 
механикалық және аэродромнан тұрады.

Сонымен қатар, кез — келген шу басқа белгілер бойынша бөлінеді: 
дыбыстық қысым деңгейі бойынша; жиілік сипаттамалары бойынша —
жоғары жиілікті (800 Гц — тен жоғары), орташа жиілікті (350 — ден 800 Гц-
ке дейін) және төмен жиілікті (350 Гц-ке дейін); спектрдің табиғаты 
бойынша-тар жолақты (белгілі бір тон тыңдалады) және кең жолақты; 
уақытша сипаттамалары бойынша-тұрақты (±3 дБ) және импульстік 
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(үзіліссіз); әрекет ету ұзақтығы бойынша-ұзақ (әсер ету ұзақтығы ауысымына 
4 сағат немесе одан да көп); қысқа 4 сағат).

Дыбысты адамның құлағы құлақтың дыбыстық қысымы ретінде 
қабылдайды. Адамның есту мүшелері тербеліс жиілігі шамамен 16-дан 20000 
Гц-ке дейінгі дыбыстарды қабылдайды. Жиілігі 16 Гц — тен аз дыбыстық 
тербелістер инфрақызыл деп аталады, ал жиілігі 20000 Гц-тен жоғары-
ультрадыбыстық. Адамның есту аппаратымен инфрадыбыстар мен 
ультрадыбыстар қабылданбайды.

Дыбыстық қысым дегеніміз -дыбыстық толқындар болмаған кезде 
ортада байқалатын жалпы қысымның лездік мәні мен орташа қысым 
арасындағы айырмашылық.

Адамның есту аппараты қабылдаған дыбыстық қысым диапазоны 
шамамен 2 • 105 — 2 • 102 Па. Адамның құлағы дыбысты қабылдайтын ең аз 
дыбыстық қысым есту шегі деп аталады, ал құлақтың ауырсынуын 
тудыратын дыбыстық қысым ауырсыну шегі деп аталады. Қысым ауырсыну 
шегінен асатын дыбыстармен Адам құлақтан қан кетуді, бас айналуды, жүрек 
айнуды бастайды және құлақтың жарылуы мүмкін.

Дыбыс белгілі бір қарқындылыққа (күшке) ие. Дыбыс қарқындылығы-
бұл дыбыстың таралу бағытына перпендикуляр 1 м2 платформа арқылы 1 с 
дыбыстық толқынмен тасымалданатын дыбыстық энергияның мөлшері. 
Дыбыс қарқындылығының бірлігі үшін 1 м2 бетке 1 Вт дыбыстық энергия 
ағыны қабылданады.

Дыбыс күші деңгейінің өлшем бірлігі ретінде бел (Б) қабылданады. 
Бел-берілген нүктедегі дыбыстың анықталған қарқындылығының (күшінің) 
дыбыстың шекті қарқындылығына қатынасының ондық логарифмі:

Б = lg � 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼0 
�;                                                        (16) 

Адамның есту аппараты дыбыс күшінің өзгеруін 0,1 в-қа түзете алады 
және бұл мән децибел (дБ) деп аталады.

Дыбыс қысымының деңгейі (дБ) L келесі формула бойынша 
анықталады

L = 10 lg(P2/P02) = 20lg (P/P0)

мұндағы Р0-дыбыстық қысым деңгейінің шекті мәні (f =1000 Гц 
жиіліктегі Р0 = 2 * 10 -5 Па).

Адамның есту органдарының дыбыс күшінің өзгеруіне сезімталдығы 
оның жиілігінің өзгеруіне қарағанда әлдеқайда төмен. Децибелдердегі 
дыбыстық қысым деңгейі жиілікке қарамастан дыбыс қарқындылығының 
физикалық шамасын ғана анықтайды. Сондықтан дыбыстық қысым де
ңгейінде бірдей, бірақ жиілігі әртүрлі дыбыстарды адамның есту мүшелері 
бірдей қабылдамайды: дыбыс жиілігі неғұрлым көп болса, оны қабылдау 
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дәрежесі соғұрлым күшті болады. Адамның есту аппараттарының әртүрлі 
жиіліктегі дыбыстарға сезімталдығын ескеру үшін фондарда өлшенетін 
дыбыс деңгейі туралы түсінік енгізілді.

Бұл дыбыстың дыбыс деңгейі 1000 Гц жиіліктегі дыбыспен бірдей 
дыбыс қысымының деңгейі деп аталады. 1000 Гц жиіліктегі дыбыстар үшін 
децибелдер мен фондар сандық тең.

Жұмыс орындарындағы өндірістік шуды нормалау. Тұрақты шудың 
нормаланатын параметрлері (жұмыс ауысымында кемінде 4 сағат ішінде 
адамға шудың үздіксіз әсері) орташа геометриялық жиіліктері бар октавалық 
жиілік жолақтарындағы дыбыстық қысым деңгейлері болып табылад

ы 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 және 8000 Гц.
Шуды шамамен бағалау үшін жиілік сипаттамасын қолдана отырып,шу 

өлшегішпен өлшенетін а (дБА) шкаласы бойынша децибелдердегі дыбыстың 
жалпы деңгейі қолданылады.

Шудан қорғау әдістері. Қорғалатын объектіге қатысты шудан қорғау 
құралдары мен әдістері ұжымдық қорғану құралдары мен әдістеріне және 
жеке қорғану құралдарына бөлінеді. Ұжымдық қорғаныс құралдары мен 
әдістеріне мыналар жатады: жабдықтар мен жұмыс орындарын ұтымды 
орналастыру; дыбыс оқшаулау (бокстарда шулы станоктарды орналастыру, 
шулы тораптар үшін жабындарды қолдану және т.б.); дыбыс сіңіру 
(ғимаратларды дыбыс сіңіретін материалдармен әрлеу); аз шулы жабдықты 
қолдану.

Жеке қорғаныс құралдарына мыналар жатады: шуылға қарсы 
құлаққаптар, құлаққаптар, дулыға, дулыға және костюмдер.

Қолданылатын аспаптар және дыбыс қысымының деңгейін өлшеу 
әдістемесі. Шуды өлшеу Шу өлшегіштер және Шу спектрін талдауыштар деп 
аталатын аспаптармен жүргізіледі: Ш-ЗМ Шу өлшегіші (дыбыс қысымының 
жалпы деңгейін анықтау үшін) және АШ-2м Шу спектрін талдауышы
(шудың жиілік спектрін анықтау үшін), октавалық сүзгілері бар ИШВ-1 Шу 
мен дірілді өлшеуге арналған құрама аспап.

Әдетте акустикалық шудың дыбыстық қысымының жалпы деңгейін 
өлшейді. Алайда, мұндай өлшеу Шу жиіліктерінің таралуы мен оны адам 
қабылдауы туралы толық түсінік бермейді. Сондықтан қазіргі заманғы 
құрылғыларда А, В, С және D әріптерімен белгіленген әр түрлі жиілік
сипаттамалары бар түзету сүзгілері бар.А сипаттамасы адамның дыбысты 
қабылдауына жақын шуды өлшеуге сәйкес келеді. Сондықтан, дыбыстың 
жалпы деңгейін өлшеу үшін А жиіліктік сипаттамасы бар түзету сүзгісі 
қолданылады.в сипаттамасы төменгі жиіліктердің кең аймағына сәйкес 
келеді. С сипаттамасы естілетін жиілік аймағындағы жиілікке байланысты. 
Сондықтан дыбыстың спектрлік құрамын өлшеу үшін С немесе сызықтық 
сипаттамалары бар түзету сүзгісі қолданылады. D сипаттамасы авиациялық 
шуды өлшеуге арналған.

Шу мен діріл өлшегіш ИШВ-1 (сурет. 18) дыбыстық қысым өзгерген 
кезде динамикалық диапазонның мынадай төменгі шектері болады: а — 30
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дБ артық емес, В және С — 33 дБ артық емес. Дыбыстық қысымды өлшеу 
кезінде динамикалық диапазонның жоғарғы шегі кемінде 130 дБ құрайды. 
Құрылғы одан 15 м қашықтықта жұмыс орындарында өлшеу жүргізуге 
мүмкіндік береді.

Алдыңғы жағында: микрофонды қосу үшін 6 кіріс ұясы (діріл өлшенген 
кезде арнайы сенсор қосылады — діріл қабылдағыш), 4 және 5 қосқыштар, 
өлшеу түрін ауыстырғыш 3, жұмыс түрін ауыстырғыш 2, октавалық 
жолақтарды ауыстырғыш 7, тумблер 8 құрылғының жұмысын микрофо

нға немесе діріл қабылдағышқа ауыстыру, құрылғыны калибрлеуге арналған 
9 ұя (шуды өлшеу кезінде жоғарғы, діріл өлшеу кезінде төменгі), қуат 
индикаторы 10, Электр калибраторын қосуға арналған 11 ұя, көрсеткіш 
индикаторы 12, магнитофонды немесе осциллографты қосуға арналған 
шығыс ұясы 13, жерге қосу терминалы 14. Суретте 15 микрофон мен 1 діріл 
сенсоры көрсетілген.

Шуды өлшеу кезінде микрофон 6 кіріс ұясының ұясына қосылады және 
2 қосқыш "Контур"күйіне ауыстырылады. Бұл жағдайда құрылғы қосылып, 
10 индикатор шамы жыпылықтай бастайды, ал 12 индикаторындағы көрсеткі 
"Батарея" секторына қарсы орнатылады (егер ол осы секторға жетпесе, 
батареяларды ауыстыру керек). 8 Тумблер "Микрофон"күйіне 
ауыстырылады. 2 коммутатор тұрақты шуды өлшеу кезінде немесе импульсті 
шуды өлшеу кезінде баяу "жылдам" күйге орнатылады.

18сурет. ИШВ-1 шу мен діріл өлшегіші
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1-ИШВ-1 Шу мен діріл өлшегіші
2-акустикалық камера;
3-дыбыс сіңіретін материал
4-Шу көзі
5-микрофон

19сурет.Тімділікті зерттеуге арналған зертханалық қондырғы

Шудың спектрлік сипаттамасын анықтау кезінде 3 — қосқыш 
"сүзгілер" күйіне орнатылады, ал 7-қосқыш 16, 32, 63, 125 және т. б. 
октаваларға кезекпен орнатылады.

Дыбыстық қысымның жалпы деңгейі өзгерген кезде 3 және 2 
қосқыштар а күйіне орнатылады, 5 және 4 қосқыштар сәйкесінше 90 және 40 
дБ бөлімдеріне қарсы оң жаққа орнатылады. Егер индикатордың көрсеткі 
ауытқып кетпесе, алдымен 4-коммутатор 30, 20, 10, 0 дБ-ге қарсы позицияға 
ауысады, көрсеткіні бақылайды. Егер бұл ретте 12 индикатордың сілтемесі 
ауытқымаса, 5-ауыстырып-қосқышты 80, 70 дБ және одан төмен қалыпта 
көрсеткі жылжығанға дейін орнатады. Ол көтеріледі қандай бөлу шкаласын 
жасайды жазба көрсеткіштері бағыттамалар. Дыбыстық қысым 5, 4 
қосқыштарының көрсеткіштері мен масштабтағы көрсеткілердің 
қосындысына тең.

Зертханалық жұмысты орындау үшін Шу өлшегіштен басқа, 
акустикалық камераға (қаптамаға) орналастырылған кез келген шу көзі 
(дыбыс қаттылығы реттелетін электр қоңырауы, радиодинамик, кез келген 
тоқыма жабдығының жұмысының шуылы жазылған магнитофон, шағын 
габаритті ортадан тепкіш желдеткіш және т.б.) және Шу камерасының 
(қаптаманың) қабырғаларының дыбыс сіңіретін қаптамасы ретінде 
пайдаланылатын түрлі дыбыс сіңіретін материалдардан жасалған 
пластиналар жиынтығы болуы қажет. Орнатудың схемалық диаграммасы 
суретте көрсетілген. 19 [2].

1. Шу өлшегішті жұмысқа дайындаңыз.
2. Дыбыстық қысым деңгейін және акустикалық камерадағы шудың 

спектрлік сипаттамаларын өлшеңіз.
3. Өлшеу нәтижелері хаттамаға енгізіледі.
4. 7-нысан бойынша есеп жасаңыз.
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10кесте-7-Нысан
Дыбыс-
сіңіргіш 
материалдың 
түрі

Орташа геометриялық жиіліктері бар октавалық 
жолақтардағы дыбыс қысымының деңгейі (дБ),

Дыбыс 
қысымының
жалпы деңгейі 
дБ А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1
2
3

Жұмысты орындау күні_____________ студенттің қолы _____________

1.2 Жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жарақтандыру және 
технологиялық жабдықты орналастыру

1.2.1 Жұмыс орындарының түсінігі және жіктелуі

Қабылданған еңбек бөлінісі және оның кәсіпорындардағы 
кооперациясы негізінде жұмыс орындарын ұйымдастыру және қызмет 
көрсету бойынша іс-шаралар әзірленеді.

Жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру кешенді шешімді қажет ететін 
күрделі мәселе болып табылады. Осыған байланысты жұмыс орындарын 
ұйымдастыру мен қызмет көрсетуді жақсарту кезінде жұмыс орнындағы 
еңбекті ұйымдастырудың негізгі мазмұнын құрайтын келесі міндеттерді 
шешу қажет:

1) Орындаушының неғұрлым өнімді еңбегі жəне жұмыс орнының 
материалдық-техникалық ресурстарын толық пайдалану үшін 
жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті. Бұған Орындаушының еңбек 
функцияларын нақты анықтау, Жұмыс орнын барынша механикаландыру 
және шағын механикаландыру құралдарымен, құрылғылармен жабдықтау 
арқылы қол жеткізіледі.

2) Ең қолайлы психофизиологиялық санитарлық-гигиеналық жəне 
эстетикалық еңбек жағдайларын жасау. Бұған ұтымды жұмыс позициясы, 
жүйке кернеуін жою, жұмыс аймағын ұтымды жарықтандыру, оңтайлы 
температура жағдайлары, қалыпты ылғалдылық, Шу, ауаның ластануы, 
жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және т. б. арқылы 
еңбекті барынша жеңілдету арқылы қол жеткізіледі.

3) Үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Бұл мәселені шешу, 
әдетте, бір жұмыс орнынан асып түседі және өндіріске қызмет көрсету 
бойынша кең ауқымды жұмысты қамтиды.

Әрбір жұмыс орнындағы еңбектің жалпы нәтижелері, ең алдымен, осы 
жұмыс орнында да, өндіріс орнында да, шеберханада да, жалпы 
кәсіпорындарда да еңбек тиімділігіне байланысты. Жұмыс орындарының 
жұмыс істеу тиімділігі оларды ұйымдастыру мен қызмет көрсетудің қол 
жеткізілген деңгейімен анықталады.
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Жұмыс орнын ұйымдастыру - бұл жұмыс орнын еңбек құралдарымен 
және заттарымен жабдықтау және оларды белгілі бір тәртіппен орналастыру 
бойынша шаралар жүйесі.

Жұмыс орнын ұйымдастырудың мақсаты нормативтік өнімділікті және 
оның еңбегінің қажетті сапасын, сондай-ақ оның жұмысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін Орындаушының еңбек қызметінің жағдайларын 
оңтайландыру болып табылады.

Белгілі бір еңбек нысандарының әртүрлілігі, сол жақ ерекшеліктеріне, 
өндіріс түрлеріне және оны ұйымдастыру формаларына, еңбек бөлінісі мен 
кооперациясының дәрежесіне, оның техникалық жабдықталу деңгейіне 
байланысты жұмыс орындарының алуан түрлілігі мен ерекшелігіне әкеледі. 
Алайда, барлық жұмыс орындарын біртекті сипаттамаларға сәйкес жіктеуге 
болады және соған сәйкес олардың ұтымды ұйымдастырылуына қойылатын 
жалпы талаптарды анықтауға болады:

а) мамандықтар бойынша;
б) орындаушылар саны бойынша - жеке, ұжымдық (бригадалық);
в) өндіріс түрі бойынша;
г) өндіріс түрі бойынша - жаппай, сериялық, жеке;
д) мамандану дəрежесі бойынша жұмыс орындары əмбебап, арнайы 

жəне мамандандырылған болып бөлінеді.
Әмбебап жұмыс орындарында бұйымның тұтынушылық (тұрмыстық 

қызмет көрсету үшін) қасиеттерін дайындау немесе қалпына келтіру 
бойынша технологиялық тұрғыдан әртүрлі жұмыстар орындалады. Әмбебап 
жұмыс орындары, әдетте, жеке немесе кішігірім өндірісте 
ұйымдастырылады. Әмбебап жұмыс орны, әдетте, сол кәсіптегі 
жұмысшылардың мамандандырылған жұмыс орындарымен салыстырғанда 
жабдықтау мен орналасуда айтарлықтай айырмашылықтарға ие.

Арнайы - кең ауқымды операцияларды орындау сипатталады, бірақ 
технологиялық біртекті.

Мамандандырылған жұмыс орындарында белгілі бір ретпен 
қайталанатын бір типті технологиялық біртекті операциялар орындалады.

Жаппай өндірісте шектеулі құрам, операциялар минимумға дейін 
жеткізіледі, ал қайталануы өте жоғары, жоғары мамандандырылған жұмыс
орындарын ұйымдастыру қолданылады;

е) механикаландыру деңгейі бойынша - қолмен, механикаландырылған, 
жартылай автоматтандырылған және автоматтандырылған;

ж) негізгі технологиялық жабдықтардың саны бойынша - бір станок, 
көп станок (немесе бір агрегат, көп агрегат);

з) орналасқан жері бойынша - ғимаратда, ашық ауада биіктікте, жер 
астында және т. б.;

и) жұмыс ауысымдарының саны бойынша - бір ауысымды, көп 
ауысымды;

к) негізгі жұмыс қалпы бойынша - отыру, тұру немесе ауыспалы қалып;
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л) жұмыс орындарының қозғалу дəрежесі бойынша - стационарлық, 
жылжымалы.

Кейбір жағдайларда өндіріс ерекшелігіне байланысты қосымша жіктеу 
белгілері қолданылуы мүмкін. Олардың негізінде кәсіпорындағы нақты 
жұмыс орнының сипаттамасы жасалады.

Жұмыс орындарын ұтымды ұйымдастыру және оларға қызмет көрсету 
әр түрлі факторларға байланысты: өнеркәсіп салалары және орындалатын 
технологиялық процестер, өндіріс түрі, қызметкер еңбегінің сипаты (ақыл-ой 
немесе дене еңбегі, ауыр немесе жеңіл, әртүрлі немесе монотонды), еңбектің 
техникалық жабдықталуы, еңбек жағдайлары (қолайлы немесе қолайсыз).

Бұл факторлар жұмыс орындарының мамандануына, жабдықталуына 
және орналасуына, оларға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың нақты 
нұсқаларын таңдауға тікелей немесе жанама әсер етеді. Сондықтан, белгілі 
бір жұмыс орнын ұйымдастыру мәселелерін шешу кезінде өндірістің осы 
ерекшеліктерін ескеру қажет.

Қарастырылған міндеттерден жұмыс орындарын ұйымдастыру мен 
қызмет көрсетуді жақсарту бойынша жұмыс өте көп қырлы, мәселелердің 
үлкен шеңберін қамтиды [3].

1.2.2 Жұмыс орындарын ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі 
бағыттары

Жұмыс орындарын ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттары 
Орындаушының еңбегінің мазмұнына, жұмыс орнын жабдықтауға және 
жоспарлауға, жұмыс жағдайына, еңбекті ұйымдастыру нысандарына, еңбек 
әдістері мен әдістеріне, жұмыс орнына қызмет көрсету тәсілдеріне 
байланысты мәселелерді шешуді қамтиды.

Функционалдық міндеттердің құрамы неғұрлым шектеулі болса, 
жұмысшылардың жұмыс операцияларын орындауда берік өндірістік 
Дағдылар мен автоматизмге ие болуына жағдай жасалады, бұл оларды 
орындауға уақыт пен энергияны азайтады және жұмыс орнының 
мамандануына әкеледі.

Жұмыс орнының мамандануы осы жұмыс орнында орындалатын 
өндірістік операциялардың саны мен мазмұнымен анықталады.

Жұмыс орнының мамандану деңгейінің жоғарылауы оның 
ұйымдастырылу жағдайларына айтарлықтай әсер етеді: ол жоғары өнімді 
арнайы жабдықтармен жабдықтауға, ұйымдастырушылық және 
технологиялық жабдықтардың номенклатурасын шектеуге және сол арқылы 
өндіріс аймағына қажеттілікті азайтуға, ұтымды әдістер мен еңбек әдістерін 
кеңінен қолдануға, дайындық уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. 
қорытынды және көмекші жұмыстар және т. б.

Жұмыс орнының мамандану деңгейі жұмыс орнының мамандану 
коэффициентімен сипатталады, ол мынадай формула бойынша айқындалады:
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К с.р.м. = ∑
n

t
1

i / τ,                                                      (17)

мұндағы: ∑
n

t
1

i - жұмыс орнында сек, мин, сағ орындалатын барлық 

ауысулар (немесе техникалық бөлінбейтін операциялар) бойынша уақыт
шығындарының сомасы.

n - жұмыс орнындағы ұйымдастыру операциясының құрамына кіретін 
өтулер саны (немесе технологиялық бөлінбейтін операциялар);

τ - өнімді өңдеуге кететін жалпы уақыт шығыны (өңделетін өнімнің 
күрделілігі), сек, мин, сағ.

Жұмыс орындарын мамандандыру әр түрлі жұмыс түрлерінде, жеке 
және топтық, қолмен және механикаландырылған, жалғыз, сериялық және 
жаппай өндіріс жағдайында, бір панельдік және көп станциялық қызмет 
көрсету кезінде мүмкін болады.

Жұмыс орындарының мамандану деңгейін жоғарылату бойынша 
іс-шараларды жүзеге асыру кезінде қазіргі ғылым мен практика рұқсат 
етілген еңбек бөлінісі дәрежесіне байланысты кейбір шектеулі жағдайларды 
ескеру қажет, олардың асып кетуі монотондылыққа және еңбектің 
шығармашылық сипатын төмендетуге әкеледі.

Жұмыс орнының профилін және оны мамандандыруды, орындалатын 
технологиялық операциялардың шеңберін дұрыс анықтау оның жабдықтарын 
таңдауға көшуге мүмкіндік береді.

Жұмыс орнын жабдықтау - оны өндірістік жабдықтардың негізгі 
түрлерімен (станоктар, машиналар, агрегаттар және т.б.) қажетті 
технологиялық және ұйымдастырушылық жабдықтармен жұмыс жиһазымен 
қамтамасыз ету.

Жұмыс орнын жабдықтау онда орындалған жұмыстарға сәйкес келуі 
және еңбек шығындарын барынша үнемдеуді қамтамасыз етуі, жұмысшының 
жұмысын жеңілдетуі, ыңғайлы және қауіпсіз болуы керек. Жұмыс орнын 
жабдықтау технологиялық және қосалқы жабдықтардың негізгі түрлерін, 
технологиялық және ұйымдастырушылық жабдықтарды, техникалық 
құжаттаманы қамтиды.

Жабдықтау құралдары тұрақты жəне уақытша пайдаланылатын 
жабдықтау элементтеріне бөлінеді. Тұрақты жабдыққа орындалатын 
жұмыстың сипатына қарамастан, жұмыс орнында үнемі болуы керек барлық 
нәрсе жатады: машина, машина, үнемі қолданылатын құрал, сөрелер және 
басқа да уақытша жабдық элементтері - бір реттік жұмыстарды орындауға 
арналған құрылғы, құрал және ыдыс. Бұл жіктеу жұмыс орнында қажетті 
тәртіпті қамтамасыз етуге көмектеседі.

Арнайы жұмыс орындары әдетте тек тұрақты жабдықтармен 
жабдықталған, ал мамандандырылған және әмбебап жұмыс орындарында 
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уақытша жабдықтар бар, олар қажет болған жағдайда жұмыс орнына 
жеткізіледі.

Жабдықтардың әртүрлі түрлерін таңдағанда белгілі бір 
талаптарды сақтау керек:

1. Негізгі технологиялық жəне қосалқы жабдық жұмысшыны ауыр қол 
еңбегінен барынша босатуды, еңбектің ұтымды тәсілдері мен әдістерін 
қолдануды, еңбек процесіндегі жұмыс қалпының ыңғайлылығын, кәсіби 
қараудың, жөндеу мен баптаудың қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын, қолайлы 
санитарлық - гигиеналық еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс.

Осындай талаптар қосалқы жабдыққа да қойылады.
2. Технологиялық жабдықты таңдау. Ең алдымен, қолданылатын 

технологиялық жабдықтың құрамы мен сәйкестік дәрежесі оның мақсатына 
сәйкес келеді. Қолмен жұмыс жасайтын құралға, өлшеуіш көмекші құралға 
қойылатын негізгі талап-пайдалану ыңғайлылығы.

3. Ұйымдастыру жабдықтарын таңдау. Ұйымдастырушылық 
жабдықтың құрамын анықтай отырып, оның сәйкестігін анықтау қажет -
жобаланған жұмыс орнында қолданудың функционалды мақсаты мен 
орындылығы, жұмыс қозғалысын үнемдеу және ыңғайлы жұмыс позициясы, 
Жұмыс қауіпсіздігі, құралдарды, материалдар мен құрылғыларды ұтымды 
орналастыру және сақтау.

Ұйымдастыру жабдықтары эргономика, өндірістік эстетика және 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек, жұмыс орнында қажетті 
ыңғайлылықты жасауы керек.

Оргоснастканың маңызды элементтерінің бірі - жұмыс 
орындарындағы сигналдық құрылғылар мен байланыс құралдары. Байланыс 
құралдары мен сигналдық құрылғылардың нақты түрі Орындалатын 
жұмыстардың құрамына, жұмыс орнының мамандануына және тұтастай 
бүкіл өндіріске байланысты айқындалады.

Қазіргі уақытта жарық (сигнал шамдары, бағдаршамдар, жарқыраған 
жазулар, табло) және дыбыстық сигналдар (Қоңыраулар, сиреналар, 
дыбыстық белгілер және т. б.), шартты және пәндік белгілер (жалаушалар, 
сандар, фигуралар, трафареттер және т. б.) қолданылады.)

4. Жұмыс орнындағы құжаттама. Жұмыс орны қажетті техникалық, 
есепке алу құжаттамасымен (сызбалармен, паспорттық деректермен және 
жабдыққа қызмет көрсету схемаларымен, жұмыс нарядтарымен, еңбекті 
ұйымдастыру карталарымен және т.б.) қамтамасыз етіледі. Мұндай 
құжаттаманың болуы жұмыс орнын ұтымды ұйымдастырудың қажетті шарты 
болып табылады.

Жұмыс орнын ұтымды ұйымдастырудағы ерекше талаптар жұмыс 
орнын жоспарлауға ұсынылады. Жұмыс орнын жоспарлау деп 
технологиялық және ұйымдастырушылық жабдықтардың және
жұмысшының (немесе жұмысшылар тобының) негізгі және қосалқы 
жабдықтарының бөлінген өндірістік алаңында өзара (үш өлшемді өлшемде) 
кеңістіктік орналасуы түсініледі.
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Жұмыс орнының сыртқы орналасуы еңбек әдістерінің мазмұнына, 
реттілігі мен ұзақтығына айтарлықтай әсер етеді.

Кейде негізгі технологиялық жабдықтың жұмыс орнында орналасуы 
өндірістің нақты жағдайымен анықталады. Мысалы, жаппай өндіріс 
жағдайында жеке жұмыс орындары конвейерлік құрылғылармен өзара 
байланысты. Сондықтан, бұл жағдайда әр жұмыс орнын жоспарлау кезінде 
еңбек объектілерінің конвейерден белсенді жұмыс аймағына және керісінше 
қозғалу қашықтығын азайту үшін негізгі еңбек процестері орындалатын 
белсенді жұмыс аймағын, демек, негізгі технологиялық жабдықты 
конвейердің жүк көтергіш бетіне мүмкіндігінше қосу керек.

Жұмыс орындарын ұйымдастыруды жетілдірудің бір жолы - оларға 
қызмет көрсетуді жақсарту.

Жұмыс орындарына қызмет көрсету нысандары негізінен негізгі және 
көмекші жұмысшылар мен өндіріс түрі арасындағы еңбек бөлінісінің 
дәрежесімен анықталады. Жұмыс орындарына қызмет көрсету жүйесі 
тұтастай алғанда цех немесе учаске үшін жасалғандықтан, оған қойылатын 
негізгі талаптар жұмыс орнына да, учаскеге де, шеберханаға да қатысты.

Жұмыс орнына қызмет көрсетуді ұйымдастыру Жұмыс орнын 
белгіленген ережеге сәйкес еңбек процесін жүзеге асыру үшін қажетті 
құралдармен, еңбек заттарымен, қызметтермен қамтамасыз етуді қамтиды.

Жұмыс орындарына қызмет көрсетуді ұйымдастыруға мынадай негізгі 
талаптар қойылады:

- қызмет көрсету процесінің жоспарлылығы - қызмет көрсету жүйесін 
жедел - өндірістік жоспарлау жүйесімен толық келісу;

- қызмет көрсетуді қарастыру - ауысым басталғанға дейін 
материалдарды, дайындамаларды, жартылай фабрикаттарды, бөлшектер мен 
тораптарды және басқа да технологиялық жабдықтарды алдын ала 
құрастыру, сондай-ақ жұмыс орындарына қажетті құжаттаманы, еңбек 
заттарын уақтылы беру және жарақтарды ұйымдастыру;

- қызмет көрсетудің кешенділігі - қызмет көрсетудің барлық 
функцияларының регламенттерін келісу және оларды уақытында барынша 
мүмкін болатын біріктірумен байланыстыру;

- қызмет көрсетудің жоғары сапасы, өз міндеттерін уақтылы орындау 
үшін орындаушылардың жауапкершілігін арттыру, жұмыс процесінде мүмкін 
болатын ақауларды, ақауларды, кідірістер мен ақауларды уақтылы жою;

- қызмет көрсету үдерістерінің үнемділігі.
Белгіленген негізгі талаптар қызмет көрсетудің барлық функцияларына 

қатысты. Компания қызмет көрсетудің келесі негізгі функцияларын 
ажыратады:

- өндірістік - техникалық-материалдарды, дайындамаларды, 
бөлшектерді, жартылай фабрикаттарды және т. б. жинақтау және оларды 
жұмыс орындарына бөлу;

- көлік - еңбек заттарын жұмыс орындарына жеткізу және оларды 
технологиялық процесс барысында жұмыс орындары арасында ауыстыру;
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- аспаптық –жұмыс орындарын құрал-сайманмен және жабдықтармен 
уақтылы қамтамасыз ету;

- энергетикалық - жұмыс орындарын энергияның барлық түрлерімен 
үздіксіз қамтамасыз ету;

- жөндеу - технологиялық жабдықты баптау;
-технологиялық жабдықтар мен көтергіш - көлік құралдарын жөндеу -

профилактикалық қызмет көрсету;
- бақылау - тапсырылатын өнімнің сапасын тексеру;
- қойма - материалдық құндылықтарды қабылдау және беру;
- шаруашылық – тұрмыстық - ауыз сумен, сүтпен, арнайы киіммен 

және т. б. қамтамасыз ету;
Қызмет көрсету жүйесін жетілдіру критерийі жоғары сапа мен 

сенімділік, материалдық және еңбек ресурстарының шығындарын және 
қызмет көрсетуді жүзеге асыру уақытын азайту болып табылады [3].

1.2.3 Жұмыс орындарына эргономикалық талаптар

Жұмыс орындарын ұтымды ұйымдастыру "адам – машина - орта" 
жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, яғни.эргономиканың 
барлық талаптарына сәйкес келеді (эргономика - бұл адамның іс-әрекеті үшін 
еңбек заңдылықтарын және оның құралдармен және өндірістік ортамен өзара 
әрекеттесуін зерттейтін ғылым).

Машиналардың, ұйымдастырушылық жабдықтардың және қоршаған 
ортаның параметрлерін адам деректерімен келіскен жағдайда ғана еңбек 
процесінің жоғары тиімділігі мен сенімділігіне сенуге болады.

Жұмыс позасының ыңғайлылығын, жұмысшының бұлшық еттеріне 
оңтайлы жүктемелерді жасау қажеттілігі, ауысым кезінде олардың ауысуы, 
жабдықтар мен орган жабдықтарының адам денесінің өлшемдеріне 
сәйкестігін қамтамасыз ету оның антропометриялық сипаттамаларын білуді 
қажет етеді.

Адамның физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс 
орындарын эргономикалық зерттеу кезінде жұмыс қозғалыстары, олардың 
траекториялары мен күш-жігері де бағаланады.

Жұмыс орнындағы барлық объектілердің өлшемдері, пішіндері, 
жарықтығы, контрасты, түсі, кеңістіктік орналасуы адамның көру, есту, сезу 
және басқа психофизиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек.

Өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс орындарын 
ұйымдастыруға басқа факторлар әсер етеді - ақыл-ой мен физикалық жұмыс 
элементтерінің арақатынасы, оның жауапкершілік дәрежесі.

Физиологтар ұсынған жұмыс орнын рационализациялау келесі
әдістермен жүзеге асырылады:

- Жүргізілген эксперименттер негізінде физиология тұрғысынан жұмыс 
орнын ұйымдастырудың ең қолайлы нұсқасы таңдалған кезде эмпирикалық 
жетілдіру арқылы.
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Осыған байланысты өндірістік жиһазды, атап айтқанда орындықты 
таңдау тән. Бұл мәселені дұрыс шешу әсіресе отыратын жұмысшылар үшін 
өте маңызды.

- Антропометриялық деректер негізінде жұмыс орнын жетілдіру 
арқылы. Бұл жағдайда жұмыс орнын жетілдіру машиналардың, жұмыс 
үстелінің және орындықтың дизайн ерекшеліктерін жақсарту бағытында, 
адам денесінің бөліктері мен жұмысшының қолдарының қызмет аймағының 
өлшемдері туралы мәліметтер негізінде жабдықты басқару органдарының 
орналасуы негізінде жүзеге асырылады. Бұл бағыттағы зерттеулермен 
ғылыми білімнің бір саласы айналысады: биомеханика, соматография, ол 
адам денесінің пропорциялары мен оның дизайны мен кеңістіктік орналасуы 
тұрғысынан жұмыс орнының құрылымы арасындағы қатынасты зерттейді. 
Соматография, ең алдымен, анатомия мен антропометриядан келеді және бір-
бірімен байланысты үш өлшеу жүйесін қолданады: қаңқа, контур және 
функционалды, олар біртұтас тұтас құрайды. Соматографияны қолдана 
отырып, әртүрлі жұмыс жағдайларында адам денесінің статикасы, 
кинематикасы және динамикасы мәселелерін шешуге болады;

- Биомеханика деректері негізінде жұмыс орнын жетілдіру жолымен. 
Бұл жағдайда ауырлық өрісіндегі адам денесінің немесе оның қолының тепе-
теңдігінің биомеханикалық шарттары зерттеледі.

Жұмыс орнының элементтерін түрлендіру бұлшықеттер жасаған сәттің 
азаюына әкелуі керек. Бұған артикуляция орталығы мен қарастырылып 
отырған жүйенің ауырлық орталығы арасындағы қашықтықты азайту арқылы 
қол жеткізуге болады; қолдағы жүктеме салмағын азайту;

- Физиологиялық процестердің барысы туралы мәліметтер негізінде 
жұмыс орнын жақсарту арқылы. Бұл жағдайда жұмыс орнының ұтымдылық 
дәрежесі және онымен байланысты жұмыс позициясы позаны ұстап тұруға 
жұмсалған энергияның мөлшері бойынша бағалануы мүмкін;

- Жайлылық сезімі негізінде жұмыс орны мен жұмыс жиһазын 
жетілдіру арқылы. Бұл жағдайда оңтайлы шешімдер үшін жұмысшыларды 
еңбекті ұйымдастырудың әртүрлі нұсқаларында және т.б. олардың әл-ауқаты 
туралы сұрау әдісі кеңінен қолданылады. жақсарту үшін ең қолайлы 
жағдайлар таңдалады. Физиологиялық тұрғыдан алғанда, тиісті 
зерттеулерсіз, осы немесе басқа жұмыс позасын, яғни "отыру немесе тұру" 
үшін алдын-ала ұсыну мүмкін емес, дегенмен "отыру" позициясындағы 
жұмыс позасы "тұру"жұмыс позасынан артықшылығы бар сияқты.

Оңтайлы жұмыс орнын табу жұмыс орнын жобалау мен 
рационализациялау кезінде еңбекті ғылыми ұйымдастырудың негізгі 
элементтерінің бірі болып табылады. Бұл мәселені шешу оған қойылатын 
өндірістік және қаржылық талаптардың оңтайлы үйлесіміне бағынуы керек.

Жоғарыда айтылғандай, жұмыс орнына эстетикалық талаптарды ескеру 
қажет.

Сайып келгенде, жұмыс орнының дизайны да, сайттың немесе 
шеберхананың ішкі көрінісі де адамның материалдық және рухани 
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қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыратын үйлесімді өндірістік ортаны 
қалыптастыруға дейін азаяды.

Жұмыс орнының түс схемасы өндірістік процестің сипатына, еңбек 
жағдайларына сәйкес келуі керек және жұмыс істейтін ағзаның 
психофизиологиялық функцияларына оң әсер етуі керек [4].

1.2.4 Қосалқы жұмыс орындарын ұйымдастыру

Негізгі жұмысшыларды жұмыс орнына қызмет көрсетуден босату 
олардың еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер ететіні сөзсіз, алайда жұмыс 
орнына қызмет көрсетудің жекелеген функцияларын көмекші жұмысшыларға 
беру әрқашан орынды бола бермейді.

Қызмет көрсетудің ұйымдастырылуы, жүйелері мен әдістері, сондай-ақ 
Қызмет көрсету процесін реттеу кәсіпорынның салалық ерекшелігіне, өндіріс 
түріне, өндірістің техникалық жабдықталу деңгейіне және басқа да 
ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларға байланысты.

Қызмет көрсету жүйесін жетілдіру екі бағытты көздеуі тиіс:
- қосалқы өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру (қосалқы өндірістің 

техникалық құралдарын және қосалқы жұмыстар технологиясын жетілдіру);
- еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру, оған: қызмет көрсету 

функциялары бойынша жұмысшылардың міндеттерін ұтымды бөлу; жұмыс 
орындарын (стационарлық және жылжымалы) ұйымдастыру; 
Жұмысшылардың біліктілігін арттыру; қосалқы жұмыстар мен еңбекақы 
төлеуді нормалауды жетілдіру; еңбек жағдайларын жақсарту кіреді.

Қызмет көрсету бойынша жұмыстарды уақтылы және сапалы 
орындаудың кепілі мыналар болып табылады: негізгі және қосалқы 
жұмысшылар арасындағы еңбекті функционалдық бөлудің нақты жүйесі, 
қосалқы жұмысшылар арасында міндеттерді дұрыс бөлу, қосалқы жұмыстар 
технологиясын әзірлеу.

Кәсіптерді біріктірудің ұтымдылығы: бірлескен жұмыстардың бірлігі, 
ұйымдық-техникалық өзара байланыс, еңбек тақырыбының ортақтығы, 
бірлескен жұмыстарды кеңістікте және уақытта біріктіру мүмкіндігі.

Учаскелер мен қызмет көрсету аймақтарының шекараларын белгілеу: 
қозғалыстардың ұтымды бағыттарын анықтауға, олардың әрекеттерінің 
үйлесімділігі мен негізгі өндірістің талаптарын ескере отырып, 
орындаушылардың жұмыс кестесін, кестесін жасауға мүмкіндік береді.

Қосалқы жұмыстардың міндеттері мен функционалдық құрамының 
шеңберін айқындау, сондай-ақ технологияны әзірлеу көмекші жұмыс 
орнындағы еңбекті ғылыми ұйымдастыру үшін негіз болып табылады. 
Жұмысшыларды дұрыс ұйымдастыру Қызмет көрсету процестерін жүзеге 
асырудың ең қолайлы және тиімді әдістерін анықтайды.

Негізінен көмекші жұмыс орнындағы еңбекті ұйымдастыруға негізгі 
жұмысшылардың жұмыс орындарына қойылатын талаптар қойылады. 
Дегенмен, жеке жұмыс орындарын ұйымдастыруда кейбір ерекшеліктер бар. 
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Мысалы, жөндеу жұмысшылары қажетті жабдықтармен және тиісті 
ұйымдастырушылық және технологиялық жабдықтармен жабдықталған 
арнайы жұмыс орнынан басқа, жылжымалы жұмыс орнынан және портативті 
құралдар қорабынан тұратын жылжымалы жұмыс орнына ие. Жылжымалы 
жұмыс орны мен құрал-саймандық жәшік жеңіл конструкцияға ие болуы 
және тікелей қызмет көрсетілетін объектілерде жұмыс жүргізу кезінде 
қажетті ыңғайлылықтар жасауы тиіс.

Қазіргі заманғы жабдықтардың күрделі схемаларын түсіну, техникалық 
құралдарды неғұрлым толық және орынды пайдалану, еңбек процесін дұрыс 
ұйымдастыру көмекші қызмет жұмысшыларының біліктілігінің қажетті 
талабы болып табылады.

Көмекші жұмысшыларды, сондай-ақ негізгі өндіріс жұмысшыларын 
нормалау мен еңбекақы төлеуді жетілдіру үлкен ынталандырушы мәнге ие.

Көмекші жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыруды жетілдірудің 
негізгі міндеті қызмет көрсетудің техникалық негізделген нормаларын енгізу, 
моральдық және материалдық ынталандыруды еңбек нәтижелерімен 
ұштастыру қағидатын орынды қолдану, сыйлықақы беру көрсеткіштері мен 
шарттарын белгілеу (негізгі өндіріс жұмысындағы жекелеген көмекші 
қызметтердің рөліне байланысты, олардың біліктілігін үнемі арттыру, жұмыс 
орындарын ұйымдастыруды жақсарту және т.б.) болып табылады [4].

1.2.5 Көп станокты қызмет көрсету кезінде жұмыс орындарын 
ұйымдастырудағы ерекшеліктер

Көп станциялық (көп агрегаттық) қызмет көрсету еңбекті 
ұйымдастырудың прогрессивті нысандарының бірі болып табылады, онда 
жұмысшы (немесе жұмысшылар бригадасы) бір уақытта бірнеше станоктарға 
қызмет көрсетеді, басқа станоктардың машиналық-автоматты жұмысы 
кезінде олардың әрқайсысында қол техникасын орындайды, сондай-ақ 
жұмыс орнына қызмет көрсету функцияларының барлығы мен бір бөлігі 
және дайындық-қорытынды операция.

Бірнеше машиналарда жұмысты ұйымдастыру, сондай - ақ белгіленген 
қызмет көрсету нормасынан тыс қондырғыларға қызмет көрсету жұмысшы 
кадрларды пайдалану тиімділігін арттырудың, еңбек пен өндіріс тиімділігін 
арттырудың маңызды факторы болып табылады. Жұмыс күшінің 
жетіспеушілігі жағдайында еңбекті ұйымдастырудың бұл прогрессивті 
формасы жабдықтың өзгеру коэффициентінің жоғарылауына, қосымша 
сансыз өнім шығарудың өсуіне және Қордың өсуіне ықпал етеді.

Көп станок қызметін ұйымдастырудың шарты - бұл бір станоктың 
машина-автоматты жұмысының уақыты барлық басқа қызмет көрсетілетін 
станоктар мен олардың арасындағы ауысулардағы қолмен және машинамен 
жасалған жұмыстың жалпы уақытынан үлкен немесе кем дегенде тең 
болатын уақыт шығындарының арақатынасы.
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Көп станциялық қызмет көрсетуге көшуге дайындық кезінде мынадай 
іс-шаралар жүзеге асырылады:

- осы өндірістік учаскеде жұмыс істейтіндер арасында ұтымды 
функционалдық еңбек бөлінісін таңдау;

- жедел уақыт құрылымын ескере отырып, жабдықты таңдау;
- жабдықты ұтымды орналастыру және машиналарды айналып өтудің 

ұтымды бағытын әзірлеу;
- ең ұтымды жұмыс тәсілдерін таңдау және оларды іске асырудан 

кейінгі;
- жабдықты қосалқы операциялардың уақытын қысқартатын және 

машина-автоматты жұмыстың үлесін ұлғайтатын құралдармен және 
құрылғылармен жарақтандыру;

- Көлік құралдарын таңдау және ұтымды орналастыру;
- жұмыс орындарына қызмет көрсетудің ең тиімді жүйесін құру.
Технологиялық жабдыққа көп станциялық қызмет көрсетуді енгізу 

кезінде көп станок жұмыс орнын ұтымды жоспарлау және қызмет көрсету 
бағытын таңдау маңызды.

Көп станок жұмыс орнын жоспарлау мыналарды қамтамасыз етуі 
керек:

- дайындамалар мен жартылай фабрикаттарды жеткізу үшін цехаралық 
және цехішілік көлік құралдарының тікелей жұмыс орнына еркін кіруі;

- әрбір станокқа қызмет көрсету, станоктарды басқару, сондай-ақ 
құралды ауыстыру үшін барынша қолайлы;

- жұмыс орнын тазалау шарттары;
- жұмыс орнын көп станокпен жақсы көру, маршруттың кез келген 

нүктесінен жабдықтың барлық аспаптары мен жылжымалы бөліктерін бір 
мезгілде бақылау мүмкіндігі.

Жабдықты орналастыруды жоспарлау кезінде жұмысшының өзі қызмет 
ететін машиналар арасындағы ең ұтымды қозғалыс жолын таңдау керек. 
Қолданыстағы жабдықты ұтымды орналастыру карталарда немесе жұмыс 
орындарындағы еңбекті ұйымдастырудың үлгілік жобаларында тіркеледі.

Тоқыма өндірісінде көп станциялық қызмет көрсетуге болады, өйткені 
негізгі жұмысшылардың қолмен қабылдауға кететін уақытының үлесі 
Машина уақытының бірнеше оннан бірнеше пайызына дейінгі шаманы 
білдіреді.

Көп станциялық қызмет көрсету мүмкіндігі келесі арақатынаспен 
анықталады:

                   1≥
Тр
Тм ,                                                             (18)

мұндағы Тм-өнімді өңдеудің машиналық уақыты (жұмысшының 
қатысуынсыз);

Тр-жұмысшының жабдыққа қызмет көрсету бойынша қол тәсілдерімен 
(операцияларымен) жүктелу уақыты.
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Машина уақыты неғұрлым көп қолмен болса, көп станок жұмысшысы 
соғұрлым көп машиналарға қызмет ете алады.

Көп станокқа қызмет көрсетудің бір ерекшелігі-көп станокшы 
жұмысының сәйкес келуіне байланысты жабдықтың тоқтап қалу мүмкіндігі.

Сондықтан, көп станокшылардың жұмысын ұйымдастырудың негізгі 
міндеті-өнімнің жоғары сапасымен жабдықтың тоқтап қалуы мен жұмыс 
уақытын азайту үшін күрес.

Көп станок жұмысшылары қолданатын машиналарға қызмет 
көрсетудің негізгі тәсілдері:

I) Қарауылдау қызметі, онда жұмысшы қызмет көрсетілетін учаскенің 
қандай да бір нүктесінде бола отырып, барлық машиналарды бақылайды 
және қажетіне қарай машинаға жақындайды. Бұл әдіс шағын жинақы
машиналар (шпиндельдер) үшін қолданылады. Егер қандай да бір жұмысты 
қандай машинада орындау керектігін көрсететін сигнал беру құрылғылары 
болса, күзет қызметі мүмкін.

2) Жұмысшы белгілі бір маршрут бойынша машиналарды жүйелі түрде 
айналып өтетін маршруттық қызмет көрсету. Мұндай қызмет көрсету бір 
жұмысшыға немесе бригадаға бекітілген машиналар мен станоктардың 
едәуір саны үшін қолданылады.

3) Шақырту қызметін көрсету, бұл кезде жұмысшы машиналарға 
қажетіне қарай, тек басқа жұмысшының шақыруы бойынша қызмет 
көрсетеді. Бұл әдіс бойынша әдетте шеберлердің көмекшілері мен көмекші 
жұмысшылар жұмыс істейді.

4) Машиналарға кесте (кесте) бойынша қызмет көрсетуді мерзімді 
жұмыстарды орындайтын жұмысшылар (машиналарды жоспарлы жөндеу, 
тазалау бойынша бригадаларға кіретін жұмысшылар және т.б.) жүзеге 
асырады.

Маршруттық қызмет көрсету осы шарттар үшін барынша орынды 
маршрутты таңдауды талап етеді.

Маятник бағыты әдетте машинаның бір жағында орналасқан жұмыс 
механизмдеріне (шпиндельдерге) қызмет көрсету үшін қолданылады. 
Орамалы, тоқыма және ұқсас машиналарға қызмет көрсету кезінде 
қолданылатын маятникті маршрут кезінде жұмыс жағдайына байланысты 
жұмысшының кері ауысуы бос немесе белгілі бір жұмыстарды орындаумен 
болуы мүмкін.

Айналмалы маршрут машинаның екі жағында орналасқан жұмыс 
механизмдеріне қызмет көрсету кезінде қолданылады. Әрине, бірнеше екі 
жақты машиналарға (иіру, айналдыру және басқалар) қызмет көрсету кезінде 
дөңгелек маршрутты да қолдануға болады.

Қайтару бағыты бірнеше қатарда орналасқан бір жақты машиналарға 
(станоктарға) қызмет көрсету кезінде қолданылады, сонымен қатар 
жұмысшы машинаның алдыңғы және артқы жағындағы жұмыстарды 
орындауы керек. Қайтару маршрутында оператор алдымен барлық 
машиналарды бір жағынан, содан кейін екінші жағынан айналып өтеді; 
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айналып өту саны нақты жұмыс жағдайларына байланысты. Бұл бағыт тоқу 
машиналарына қызмет көрсетуде кеңінен қолданылады.

Көлденең айналма жол тоқу машиналарына қызмет көрсетудің үлкен 
майданында қолданылады-бұл бағыт ең қысқа. Оның кемшілігі-бұл 
жартылай фабрикаттардың күйін және өнімнің сапасын үнемі бақылауға 
мүмкіндік бермейді.

Егер сіз техникалық қызмет көрсетудің әртүрлі әдістерін қолдана 
алсаңыз, онда олардың Еңбек өнімділігі мен жабдыққа әсерін ескеру қажет.

Тоқыма өнеркәсібінде ұтымды жұмыс әдістерін қолданудың жоғары 
шеберлігі, жұмыс уақытын жақсы пайдалану және жұмыс орындарын жақсы 
ұйымдастыру арқасында алдыңғы қатарлы жұмысшылар станоктарға қызмет 
көрсетудің белгіленген аймақтарынан едәуір асып түседі.

Осының барлығы станок қызметін дамыту мүмкіндіктерін және еңбекті 
ұйымдастырудың осы прогрессивті нысанына енгізілген еңбек өнімділігінің 
өсуінің Елеулі резервтерін көрсетеді [5].

1.2.6 Еңбекті және жұмыс орындарын ұйымдастырудың үлгілік 
жобалары

Жеке әзірленген жобалар негізінде жұмыс орындарында, өндірістік
учаскелерде және шеберханаларда еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру көп 
уақытты қажет етеді, жұмысшылардың едәуір санын алаңдатады және 
әрдайым дамудың қажетті сапасын қамтамасыз ете бермейді. Еңбекті 
ұйымдастыруды жетілдірудің неғұрлым орынды бағыты, әсіресе өндіріс 
жағдайлары ұқсас немесе ұқсас жобалау объектілерінің (жұмыс орындары 
және т.б.) жиі қайталануымен бірдей жұмыс орындары, өндірістік учаскелер 
мен цехтар үшін ортақ шешімдерді қамтитын еңбекті ұйымдастырудың 
үлгілік жобаларын әзірлеу және енгізу болып табылады.

Еңбекті ұйымдастыру жобаларының әртүрлі мазмұны көбінесе дизайн 
объектілерімен анықталады. Олар жеке ұжымның, учаскенің, цехтың және 
тұтастай кәсіпорынның жұмысы болуы мүмкін

Осыған сәйкес учаскеде еңбекті ұйымдастырудың басқа да мәселелері 
шешіледі (еңбек және демалыс режимі, учаскедегі еңбек жағдайлары және 
т.б.).

Үлгілік жобаға қосымшаларда - еңбекті ұйымдастыру карталары, 
қажетті схемалар мен сызбалар, құрал-саймандар жабдығының тізбелері, 
ұйымдастыру жабдықтары, іс жүзінде пайдалану, қолдану саласы және осы 
Үлгілік жобаны кәсіпорынның нақты өндірістік жағдайларына байланыстыру 
тәртібі туралы қысқаша нұсқаулықтар келтіріледі, жұмыстардың ықтимал 
орындаушылары (нота қызметі, бас механик бөлімі және т. б.) және оны 
орындаудың дәйектілігі көрсетіледі;

Жоғарыда айтылғандай, жұмыс орнында еңбекті ұйымдастырудың 
типтік жобаларын құруда еңбекті ұйымдастыру карталары үлкен рөл атқаруы 
керек.
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Еңбекті ұйымдастыру картасы - бұл алдын-ала инженерлік, 
экономикалық, санитарлық-гигиеналық және басқа да зерттеулер негізінде, 
сондай-ақ өндіріс қызметкерлерінің озық тәжірибесін қолдана отырып, 
белгілі бір еңбек процесі үшін жасалған еңбекті ұйымдастыру жобасының 
шоғырланған мәлімдемесі. Онда жұмысшылардың іс-әрекеттерінің неғұрлым 
ұтымды реттілігі, еңбек әдістері, әдістері мен нормалары, жұмыс орындарын 
ұйымдастыру және қызмет көрсету, қолайлы еңбек жағдайларын жасау 
бойынша іс-шаралар келтірілген, қызметкерлерге тиісті жалақы 
қарастырылған.

Еңбекті ұйымдастыру карталарын қолдану, әдетте, еңбек өнімділігін 
арттырудың нақты қол жеткізілген нәтижелеріне сәйкес техникалық 
негізделген өндіру нормаларын қайта қараумен және енгізумен 
сүйемелденеді [6].

1.2.7 Жұмыс орындарын аттестаттау және рационализациялау

Жұмыс орындарын аттестаттау - бұл әрбір жұмыс орнының қазіргі 
заманғы техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық-экономикалық 
және әлеуметтік талаптарға сәйкестігін кешенді бағалауды қамтитын іс-
шаралар жиынтығы.

Аттестаттаудың мақсаты - артық және тиімсіз жұмыс орындарын 
анықтау негізінде кәсіпорындарда өндірістің тиімділігін, өнімнің сапасын 
арттыру және негізгі қорларды, Еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану, Қол 
және ауыр дене еңбегін пайдалануды қысқарту, еңбектің мазмұны мен 
тартымдылығын арттыру, әрбір жұмыс орнында еңбек жағдайлары мен 
қауіпсіздік техникасын жақсарту, өндіріс мәдениетін арттыру.

Жұмыс орындарын аттестаттауды цех, кәсіпорын деңгейінде арнайы 
құрылған аттестаттау комиссиялары жүргізеді. Комиссия құрамына-
шеберлер, технологтар, экономистер, нормалаушылар, бригадирлер кіреді. 
Жұмыс орындарында еңбек жағдайларын қалыптастыратын факторларды 
өлшеу үшін санитариялық станциялардың мамандары тартылады.

Жұмыс орындарын аттестаттау:
- техникалық-технологиялық деңгей (жабдық пен технологиялық 

процестің прогрессивтілігі, жұмыс орындарының жабдықталуы бағаланады);
- ұйымдастырушылық-экономикалық деңгей (жоспарлаудың 

ұтымдылығы, еңбек нормаларының прогрессивтілігі, жұмысшының 
жүктемесі);

- еңбек жағдайлары және қауіпсіздік техникасы (еңбек жағдайларын, 
қауіпсіздік техникасының жай-күйін интегралдық бағалау).

Аттестаттау нәтижелері бойынша мынадай жұмыс орындары 
анықталады::

а) белгіленген талаптарға сәйкес келеді және белгіленген болып 
саналады;
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б) прогрессивті ұйымдастырушылық-техникалық талаптарға жауап 
бермейді, бірақ рационализация процесінде осы талаптар деңгейіне дейін 
жеткізілуі мүмкін;

в) нормативтік талаптарға сәйкес келмейді, аттестатталмаған, 
таратылуға жатады.

Жұмыс орындарын ұтымды ету аттестаттау жүргізу негізінде 
әзірленген және жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарын жетілдіруге және 
оларды пайдалануды жақсартуға бағытталған ұйымдастырушылық-
техникалық іс-шаралардың жиынтығын білдіреді.

Жұмыс орындарын ұтымды ету бойынша әзірленетін іс-шаралар 
бағдарлануға тиіс:

- әрбір жұмыс орнында және әрбір өндірістік бөлімшеде еңбек 
өнімділігін арттыру резервтерін анықтауға;

- жұмыс орындарын ұтымды етуге, жаңғыртуға және техникалық қайта 
жарақтандыруға, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта жаңартуға 
неғұрлым тиімді инвестицияларды таңдау;

- әрбір жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын жақсарту, жұмыс 
орындарында тиісті жеңілдіктер мен өтемақыларды қолданудың негізділік 
деңгейін арттыру.

Аттестаттау бойынша жұмыстың бірінші кезеңі жұмыс орындарын 
есепке алу болып табылады. Есептің толықтығы мен дұрыстығын 
қамтамасыз ету үшін әрбір жұмыс орнына "жұмыс орнының паспорты" 
жасалады, ол сипаттаманы көрсететін бөлімдерден тұрады: жұмыс орны 
және онда жұмыс істейтін орындаушылар, сондай-ақ оны рационализациялау 
бойынша қорытындылар мен іс-шаралар, жабдықтар мен технологиялық 
жарақтар, еңбек процесі, жұмыс орнын ұйымдастыру, еңбек жағдайлары, 
шикізат пен материалдарды пайдалану, орындаушылар, жұмыс орындарын 
аттестаттау нәтижелері бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-
шаралар.

Жұмыс орындарын есепке алу, паспорттау және аттестаттау бойынша
жұмыс тәртібі кәсіпорын бойынша бұйрықпен айқындалады, онда осы 
жұмысты құрылымдық бөлімшелер мен тұтастай кәсіпорын бойынша 
жүргізу мерзімдері, жалпы зауыттық және цех комиссияларының құрамдары, 
функционалдық қызметтер мен бөлімшелер мен нақты лауазымды 
адамдардың жұмысты жүргізу мерзімі мен сапасы үшін жауапкершілігі 
белгіленеді.

Бұл кезеңнен бұрын технологтар мен экономистер жүргізетін үлкен 
дайындық жұмыстары басталады:

- цехтардың, учаскелердің және жеке жұмыс орындарының атаулары, 
шекаралары мен бағыныштылығы нақтыланады;

- цехтар мен учаскелерді жоспарлаудың нақты жағдайына сәйкес 
нақтыланады және келтіріледі;;

- аттестаттауды жүзеге асыратын тұлғаларды оқыту жүргізіледі;
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- аттестаттауға қажетті нормативтер нақтыланады және әзірленеді, 
сондай-ақ "жұмыс орындарының паспорттары"дайындалады.

Паспорт жасау үшін негізгі ақпарат көздері:
- жұмыс орнындағы өндірістік жабдық пен еңбек процесін, 

орындаушылардың жұмыс орны мен Бірыңғай тарифтік-біліктілік 
анықтамалықтарында (БТБА) қойылатын талаптарға сәйкестігін тікелей 
талдау нәтижесінде алынған нақты деректер);

- технологиялық карталар және жұмыс орнындағы еңбек 
жағдайларының карталары;

- жұмыс орнында еңбек жағдайларын қалыптастыратын факторларды 
өлшеу деректері, техникалық-нормалау құжаттамасы және т. б.

Аттестаттау барысында әрбір жұмыс орны кешенді түрде бағаланады. 
Нақты мәндер технологиялық жобалау нормаларымен, салааралық және 
салалық еңбек нормативтерімен, жұмыс орнындағы еңбекті ұйымдастырудың 
үлгілік жобаларымен, сондай-ақ арнайы әзірленген нормативтермен 
салыстырылады. Орталықтандырылған белгіленген стандарттар болмаған 
жағдайда кәсіпорында жоспарланған тиісті көрсеткіштердің мәндерімен 
салыстырған жөн.

Жұмыс орнының техникалық деңгейін бағалау кезінде жабдықтың 
және техникалық жабдықтың қызмет ету мерзімі, жабдықтың ауысым және
жүктеме деңгейі талданады. Сонымен бірге нақты деректерді нормативтік, 
сондай-ақ әлемдік аналогтармен салыстыру жабдықтар мен технологиялық 
жабдықтардың жағдайын объективті бағалауға мүмкіндік береді.

Жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары санитарлық-гигиеналық және 
психофизиологиялық факторларды сипаттайтын көрсеткіштерді 
салыстырмалы талдау негізінде бағаланады. Нақты көрсеткіштердің 
жиынтығы алдын-ала зерттеу барысында жүргізілуі керек және жұмыс 
орнындағы еңбек жағдайларын қалыптастыруға айтарлықтай әсер ететін 
факторларды көрсетуі керек. Сонымен қатар, еңбек жағдайларын 
қалыптастыратын факторлар көрсеткіштерінің нақты мәндері қолданыстағы 
нормалармен және ГОСТ-пен салыстырылады.

Құрылымдық бөлімшелер бойынша және жалпы кәсіпорын бойынша 
жұмыс орындарын аттестаттау аяқталғаннан кейін техникалық-
экономикалық талдау жүргізіледі, оның барысында:

а) жұмыс орындарын бағалау нәтижелері және оларды жетілдіру 
бойынша ұсыныстар қаралады;

б) бекітілген өндіріс жоспарлары, технологиялық процестерді талдау 
және аттестаттау нәтижелері негізінде әрбір жұмыс орнына нақты қажеттілік 
белгіленеді;

в) жұмыс орындарын ұтымды ету үшін кәсіпорынның техникалық, 
материалдық және қаржылық мүмкіндіктері анықталады;

г) жұмыс орындарын нормативтік деңгейге дейін жеткізуден 
экономикалық әсерлер және бұл үшін қажетті шығындар есептеледі. 
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Осылайша, жұмыс орындарын аттестаттау және рационализациялау 
мыналарды анықтауға мүмкіндік береді:

- прогрессивті талаптарға, стандарттарға, еңбекті ұйымдастыру 
шарттарына сәйкес келмейтін жұмыс орындары;

- біліктілігі төмен қол және ауыр дене еңбегі не адам денсаулығы үшін 
қолайсыз жағдайларда еңбек қолданылатын жұмыс орындары.

Бұл жұмысты орындау кезінде еңбек жағдайлары бойынша әртүрлі 
жеңілдіктерді қолданудың негізділігі, материалдық және еңбек 
шығындарының қолданыстағы нормаларының деңгейі тексеріледі, өндіріс 
пен еңбекті ұйымдастырудағы кемшіліктер анықталады. Мұның бәрі 
рационализация процесінде моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген 
жұмыс орындарын жою және өндірістік алаңдарды босату, материалдық 
және еңбек ресурстарын тиімділігі төмен жұмыс орындарынан тиімдіге қайта 
бөлу арқылы қосымша шығынсыз айтарлықтай экономикалық нәтиже алуға 
мүмкіндік береді [5].

1.2.8 Трикотаж, тоқыма және галантерея бұйымдары ағымында 
жұмыс орындарын жоспарлау

Ағындағы жұмыс орындарын жоспарлауға келесі талаптар қойылады: 
өңдеу процесінде Еңбек заттары қозғалатын қашықтық ең аз болуы керек, 
еңбек объектілерінің қозғалысы үздіксіз, өндірістік аймақ неғұрлым ұтымды 
пайдаланылуы керек, өнім модельдерін ауыстырудан туындаған ағындағы 
өзгерістер қысқа мерзімде жасалуы керек.

Өндірістік бөлмедегі ағынды жоспарлау орнату кестесін мұқият және 
жан-жақты зерттеуді қажет етеді.

Еңбек заттарын топтарда беру үстел және стеллаждар арасында 
сымсыз құрылғылардың немесе конвейерлердің әр түрлі типтері көмегімен 
жүзеге асырылады. Еңбек заттарын қолмен беру кезінде қысқа қозғалыс 
жолдарын қамтамасыз ететін жұмыс орындарын орналастыру қажет. Егер 
интерстоль немесе пандус учаскесі бірнеше жұмыс орындары үшін жалпы 
жұмыс аймағы болса, ең аз қозғалыс жолы болады.

Сусыз құрылғыларға шұңқырлар, көлбеу жазықтықтар, пандустар 
жатады. Сусыз құрылғыларды қолдану бұйымдарды бір орындаушыдан 
екіншісіне беру уақытын қысқартады. Сусыз құрылғылар Орындаушының 
сол жағына жұмыс орнының жанында немесе оның артында 
орналастырылады. Олар сонымен бірге еңбек заттарын беру құрылғылары 
және оларды уақытша сақтау орны болып табылады.

Сатып алу бөліміндегі жұмыс орындарының орналасу схемаларының 
нұсқалары 20суретте көрсетілген. Жеке топтардағы жұмыс орындарының 
орналасуының басты кемшілігі - жұмысшылардың әр тобын кесу туралы 
егжей-тегжейлі қамтамасыз ететін қосымша көмекші жұмысшылар немесе 
операторлар қажеттілігі. Монтаж топтарынан әрлеу бөліміне кесілген 
қораптарды жеткізуді механикаландыру үшін конвейерлерді қолданған жөн.

  
 



72

Орнату графигі қандай операцияларды тек негізгі ағынның 
технологиялық тізбегінде өңдеуге болатындығын және параллель, яғни жеке 
ағынды сызықтардағы негізгі ағыннан тыс болатындығын көрсетеді. 
Мысалы, дайындама сызығында бұйымдардың бөліктері, түйіндері мен 
бөліктері өңделеді, құрастыру сызығында бұйымдар орнатылады, әрлеу 
сызығында - дымқыл термиялық өңдеумен және өнімнің соңғы әрлеуімен 
байланысты жұмыстар. Бұйымдардың бөлшектері мен түйіндерін дайындау 
негізгі ағыннан тыс, сондай-ақ кесу цехында және тіпті зауыттан тыс жерде 
жасалуы мүмкін.

Орнату графигі сонымен қатар өнімнің бөліктері немесе түйіні жұмыс 
орнына құрастырудың негізгі ағынына қай жерде және қашан түсуі керек 
екенін көрсетеді.

Жұмыс орны - өндірістік процестің бастапқы буыны, жұмысшының 
еңбегін тікелей қолдану аймағы. Оған мыналар кіреді: жабдықтармен және 
құрылғылармен жабдықталған үстел, орындық, конвейер таспасының 
бөліктері, сөрелер немесе жартылай фабрикаттар қозғалатын үстелдің бөлігі. 
Ағымда жұмыс орындары конвейер таспасына мүмкіндігінше жақын 
орналасады, ол әрдайым жұмысшының сол жағында болуы керек.

Іске қосу үстелдері - алғашқы операциялар орындалатын жұмыс 
орындары. Олар тасымалдау құрылғыларына жақын орналасқан.

Шығару үстелдері, яғни әрлеу, түпкілікті, операциялар орындалатын 
жұмыс орындары дайын өнім қоймаларына жақын орналасады. Өндірістік 
ағымда жұмыс орындарын орналастыру мынадай қағидаттардың бірі 
бойынша жүзеге асырылады: орындалатын операциялардың біртектілігі 
бойынша топтардың орналасуын көздейтін жұмыс орындарын топтап 
орналастыру; жұмыс орындарын тікелей орналастыру; бір ағынға кіретін 
жұмыс топтарын жинақтауды көздейтін жұмыс орындарын құрамдастырып 
орналастыру.
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а-бір жұмыс орнынан бір жұмыс орнына беру
б-екі жұмыс орнынан бір жұмыс орнына беру
в-екі жұмыс орнынан екі жұмыс орнына беру
г-бір жұмыс орнынан екі жұмыс орнына беру
д-екі жұмыс орнынан үш жұмыс орнына беру
е-бір жұмыс орнынан үш жұмыс орнына беру
ж-бір жұмыс орнынан төрт жұмыс орнына беру
з-қол арбаларының көмегімен беру
және-шағын сериялардың ағындарында.

20 сурет. Дайындау секциясының топтық ағындарында жұмыс 
орындарын орналастыру

Жұмыс үстелдерін ағынның осьтік сызығына қатысты орналастырудың 
келесі әдістері бар:

көлденең - жұмыс үстелдері жартылай фабрикаттар қолмен берілетін 
үстелге немесе конвейерлік қондырғыларда қозғалатын таспаға 
перпендикуляр орналастырылады;

бойлық - жұмыс үстелдері ағынның осьтік сызығына параллель 
орналасқан, бұйымның бөлшектері мен түйіндері солдан оңға қарай беріледі;

диагональды - жұмыс орындары ағынның осьтік сызығына 90° 
бұрышта орналасқан.

Жұмыс орындарының орналасуына сәйкес еңбек объектілерінің 
қозғалысы жүреді. Еңбек объектілерінің қозғалысы түзу және зигзаг, түзу 
және кері болуы мүмкін.

Көлік құралдары ағынды желінің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Көлік құралдарын таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет: тасымалданатын 
өнімдердің түрі, көлемі мен салмағы, конвейер таспасының бағыты мен 
жылдамдығы, технологиялық процестің ерекшеліктері, өндіріс пен еңбекті 

  
 



74

ұйымдастыру жүйесі, өндірістік бөлменің формасы және ағындағы жұмыс 
орындарын жоспарлау.

Ғимараттың түрі мен бағандар торы көбінесе өндірістік желілерді 
жоспарлауды анықтайды. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының 
бір қабатты ғимараттары үшін өлшемі бар бағандар торы ұсынылады 24×6, 
6×18, 18×12 12×12 м, көп қабатты ғимараттар үшін - 6×6 және 6×9 м.бағандар 
торы бүкіл өндірістік ғимарат үшін бірдей болуы керек және негізгі 
жабдықтар мен технологиялық ағындардың ұтымды орналасуын, ескірген 
жабдықты ғимаратты қайта құрусыз ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі 
керек. Барлық осы мәселелерді кешенді шешу керек.

Негізгі шеберханаларды есептеу жұмысшылардың, жабдықтардың 
санын, жабдықтың алатын ауданын және оны орналастыруды анықтауға 
дейін азаяды. Есептеу тігін шеберханаларынан басталады, өйткені олардың 
ауданы мен жұмысшылар саны бойынша ең үлкен үлес салмағы бар. 
Жұмысшылар мен жабдықтардың санын есептегеннен кейін, жабдық пен 
жұмысшылар алып жатқан ауданның көлемін ауданды пайдалану 
коэффициентіне бөліп, кеңейтілген көрсеткіштер бойынша шеберханалардың 
ауданын шамамен анықтау керек.

Технологиялық процесті дұрыс ұйымдастыру және ғимараттың ең 
ұтымды түрін таңдау үшін олар әртүрлі қабаттар мен конфигурациядағы 
ғимараттар үшін бірнеше технологиялық ағындардың сызбаларын 
(жабдықтар мен бағандар торын орналастырмай) құрайды. Схемаларда 
шикізаттың келіп түсу, Дайын бұйымдардың шығу орындарын, өндірістің 
әртүрлі учаскелерінің (цехтарының) орналасуын және жұмысшылардың 
цехтар бойынша жүріп-тұруына арналған жолдарды көрсету қажет. 
Схемаларды әзірлеу кезінде санитарлық және өртке қарсы нормаларды, 
сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін ескере отырып, технологияның, өндіріс пен 
көлікті ұйымдастырудың талаптарын басшылыққа алу керек.

Содан кейін жабдықтар мен жұмыс орындарын орналастыра отырып, 
цехтардың нақты жоспарлануын (М 1:100, 1:200) орындаңыз.

Зауытта жабдықтың орналасуы өте маңызды. Осыған байланысты, 
өндірісті жақсы ұйымдастырумен опцияны таңдап, осы бағандар торымен 
жабдықты орналастырудың бірнеше нұсқасын жасау қажет.

Жоспарлау кезінде мыналар ескеріледі: жұмысшылардың еңбек
жағдайларын нашарлатпай өндірістік алаңды тиімді пайдалану; қызмет 
көрсетуші персонал жұмысының ыңғайлылығы; жұмыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; көтеру-тасымалдау жұмыстарын механикаландыру үшін 
жақсы жағдайлар жасау; ең қысқа болуы тиіс еңбек заттарының қозғалу 
жолы; жабдықтардың саны, көлемі және салмағы, сондай-ақ ондағы жұмыс 
жағдайлары; материалдарды (жартылай фабрикаттарды, дайын бұйымдарды) 
сақтау шарттары; өндірістік жұмысшылардың, әкімшілік аппараттың және 
қызмет көрсетуші персоналдың саны; тұрмыстық ғимаратлардың орналасуы;; 
цехтар арасындағы байланыстың қолайлылығы; өндірістік ғимаратлар 
алаңының нормалары.
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Өту жолдарының (өту жолдарының) саны мен енін айқындау кезінде 
жабдыққа қызмет көрсету аймағының енін, адам ағыны мен көлік 
қозғалысының қарқындылығын ескеру қажет. Ағындарды цехқа 
орналастырған кезде ғимараттың ұзындығы мен ені бойынша өтетін 
жолдардың мынадай өлшемдерін көздеу қажет: шеткі қабырғалардан бастап 
ағынның басы мен соңына дейін іске қосу немесе шығару орындары болған 
кезде-3,5 - 4,5 м; болмаған кезде-2,0 - 2,5 м; цехтың ұзындығы бойынша 
ағындар арасында-4,5-9,0 м; цехтың бүйір қабырғаларынан ені бойынша -
1,1-1,2 м.; цехтың ені бойынша екі ағын орналасқан кезде олардың 
арасындағы өту жолы 2-2,5 м, үш - 2,5-3 м; төрт - 2-2,5 м, басты өту жолы 
кемінде 3 м болуы тиіс.

Негізгі өту жолы тікелей және негізгі шығу жолына, қалғандары -
қосалқы шығу және санитарлық-тұрмыстық ғимаратларға бағытталуы тиіс.

Өткелде бағандардың бір қатары болған кезде өту жолының ені бағана 
мен жабдық арасындағы қашықтықпен, ал бағандардың екі қатарында 
бағандар арасындағы қашықтықпен анықталады.

Цехтың жоспарында тек өндірістік желілер ғана емес, сонымен қатар 
кесектерді, жартылай фабрикаттарды, секцияаралық қорларды, дайын 
өнімдерді, еден аралық көтергіштерді, элеваторларды және т. б. сақтауға 
арналған жабдықтар болуы керек.

Кәсіпорындарды қайта құру жобаларының негізгі міндеті еңбек 
өнімділігін едәуір арттыру және өндіріс көлемін ұлғайту болып табылады.

Қайта құру жобасының ұйымдастырушылық-технологиялық бөлігі 
жаңа зауыт жобасының ұйымдастырушылық-технологиялық бөлігінен 
айтарлықтай ерекшеленеді, алайда жабдықты орналастыру кезінде бағандар 
торы, цехтардың ұзындығы мен ені, ғимаратлардың биіктігі, бөлімдердің, 
қызметтердің орналасуы және т.б. ескеріледі. [7].

1.2.9 Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірістерінде 
технологиялық жабдықты жарақтандыру және орналастыру

Жаңа трикотаж, тоқыма және галантерея фабрикаларын жобалау 
кезінде өндірістің жоспарланған көлеміне және өнімнің ассортиментіне 
байланысты мамандандыру туралы шешім қабылдау керек. Зауытты жобалау 
тапсырмасы оның профилін анықтайды. Тоқыма фабрикасының 
мамандандыру профилінің артықшылықтары мен кемшіліктері белгілі бір 
нақты жағдайлар үшін ғана орнатылуы мүмкін.

Трикотаж, тоқыма және галантерея фабрикасын жобалау кезінде оның 
мамандануына қарамастан, барлық өндірісті бір корпусқа орналастырған 
жөн. Бірнеше өндірістік корпустың дизайны тек жоғары қуатты зауыттар 
үшін ұтымды болуы мүмкін. Тоқу, бояу және әрлеу және тігін өндірісі 
мүлдем басқа жабдықтармен жабдықталғандықтан, машиналардың 
орналасуына, оларға қызмет көрсетуге, бағаналар торына және ені мен 
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ұзындығы бойынша корпустың өлшемдеріне қойылатын талаптар да мүлдем 
өзгеше.

Әр түрлі өндірістердің бір өндірістік корпусына орналастыру 
күрделене түседі, өйткені бағаналар торының өлшемдері мен өндірістік 
корпустың өлшемдерін анықтайтын негізгі жабдықтардан басқа, барлық осы 
өндірістерде қызмет көрсету әр түрлі ерекшеліктерді қажет ететін әр түрлі 
(жаппай емес) машиналардың үлкен саны белгіленеді.

Әр түрлі атаудағы машиналар санының қатынасы жобаланған 
зауыттың өнімдерінің ассортиментіне, негізгі жабдықтардың жұмысына 
байланысты айтарлықтай өзгереді, сондықтан зауыттық шеберханалардың 
аудандары арасындағы қатынас айтарлықтай өзгереді. Бірнеше түрлі 
өндірістердің бір өндірістік корпусында біріктірілген кезде, келесі жалпы 
жобалау талаптарын ескере отырып, шеберханалардың күрделі 
шығармашылық орналасуы және жабдықтардың орналасуы қажет:

- жабдықтың орналасуы ең ыңғайлы және дұрыс қызмет көрсетуге 
ықпал етуі керек;

- технологиялық процесс операцияларының қабылданған реттілігі ТҚЖ 
өндірістік ағынының бағыты жартылай фабрикатты артық ауыстырып 
тиеусіз, қайтарымды және қарсы жүк ағындары мен "ілмектерсіз" болуы 
тиіс»

- жабдықтың орналасуы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау 
талаптарын қанағаттандыруы тиіс;

- заманауи механикаландырылған көлік құралдарын қолдану;
- өндірістік аумақты үнемдеу [10].

Трикотаж, тоқыма және галантерея фабрикалар жабдығы.
Трикотаж өнеркәсібінің дамуы кәсіпорындардың мамандануымен қатар 

жүреді.
Кәсіпорындардың мамандануы жеке зауыттарға біртекті технологиясы 

мен өндірісті ұйымдастыруы бар өнімдерді шығаруға назар аударуға 
мүмкіндік береді, мамандандыруға ықпал етеді (кадрлар, Жабдықты 
жөндеуді жақсарту, шикізатпен, материалдармен қамтамасыз етуді 
жеңілдету, өндірісті жоспарлауды, бухгалтерлік есепті жеңілдету және т.б.). 
бұл кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне жағымды әсер 
етеді.

Трикотаж фабрикалары екі бағытта мамандандырылуы мүмкін: 
өндірілетін бұйымдардың түрлері бойынша (шұлық, іш киім, жоғарғы 
трикотаж, қолғап) — осылай (заттық мамандандыру деп аталады, және 
трикотаж өндірісінің негізгі кезеңдері (ауысулары) бойынша (тоқу, бояу және 
өңдеу, тігу) — кезеңдік мамандандыру.

Зауыттың пәндік мамандануының тиімділігі технология мен өнімнің 
әртүрлі түрлерін өндіруді ұйымдастырудағы айырмашылықтардың 
қаншалықты үлкен болуына байланысты. трикотаж өндірісінде бұл 
айырмашылықтар өте үлкен. Трикотаж бұйымдарының бірде-бір өндірісі жоқ 
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(егер олар негізгі тоқылған трикотаждан жасалған болса, киім-кешек пен 
қолғаптан басқа), онда бірдей тоқу жабдықтары және көп немесе аз біртекті 
технология бар.

Фабрикаларды өнім түрлері бойынша мамандандыру орынды болуы 
үшін осы фабрикада тиісті өнім түрін өндіру көлемі дербес кәсіпорынды 
ұйымдастыру үшін жеткілікті болуы тиіс.

Трикотаж өнеркәсібінде өндіріс көлемі өнімнің бір түрін шығаруға 
мамандандырылған зауыттар құру үшін қажет болғаннан әлдеқайда аз 
зауыттар басым. Трикотаж фабрикалары өнімнің жекелеген түрлерін 
өндірудің аз мөлшеріне байланысты кәсіпорындардың жалпы көлемін 
кеңейту мақсатында әр түрлі, технологиялық біртекті өнім түрлерін 
шығаратын өндіріс ретінде ұйымдастырылды.

Фабриканың кезең-кезеңмен мамандануы орынды болуы үшін 
фабриканың өндіріс көлемі тиісті өтулердің, сатылардың (тоқу, бояу және 
әрлеу, тігу) еңбек сыйымдылығына және олардың әрқайсысының күрделілік 
дәрежесіне байланысты болатындығын ескеру қажет. Шұлықтар мен іш 
киімдер өндірісіндегі негізгі ауысулардың күрделілігі кестеде келтірілген 
мәліметтермен сипатталады.11.

Трикотаж бұйымдарын дайындаудың технологиялық процесінің қандай 
да бір ауысуын немесе өтпелерінің (сатыларының) бір бөлігін жүзеге 
асыратын өндірісті оқшаулау белгілі жағдайларда өндірістің үздіксіздігін 
бұзады және өндірістің экономикалық көрсеткіштері мен ұйымдық-
техникалық жағдайларын нашарлатуы мүмкін.

11кесте-Шұлық-трикотаж өндірісінің еңбек сыйымдылығы (%)
Өткелдер
(сатылар)

Шұлықтар өндіру (дөңгелек 
сүрлеу автоматтарынан)

Киім өндіру (дөңгелек сүрлеу 
машиналарынан жайма)

Тоқу 55 33
Бояу және әрлеу 18 8
Тігін (тігін-пішу 
операциялары) 27 59

Барлығы 100 100

Мысалы, тігін және зығыр өндірісін қажетті ені бар тоқылған матамен 
қамтамасыз етуде қиындықтар туындауы мүмкін (үнемді кесу үшін. Өзіңіз 
білетіндей, кенептің ені өрнектердің орналасуына сәйкес келмеуі кесу кезінде 
кенептің қалдықтарын арттырады. Кенептің енін кесу талаптарымен 
байланыстыру дайын өнімдердің ассортиментін жан-жақты жоспарлау және 
тиісті ені бар кенептерді тоқу кезінде жүзеге асырылады, егер әр түрлі 
машиналардың ауысымында маневр жасау мүмкін болса, иненің осы жұмыс 
енінің машиналарында кенептің үлкен енін алу үшін басқа тоқуды 
қолданыңыз және т. б.
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Тұрақты және жартылай тұрақты трикотаждарды тоқу мен тігу 
арасындағы тығыз байланысты жақында осы сатыларда өндірісті ағымдық 
ұйымдастыру сәтті жүзеге асырыла бастады.

Технологиялық жабдықты таңдау. Технологиялық ауысулар сызбасына 
сәйкес жазық тоқу машиналарының бөлшектері жинақталғаннан кейін бу 
үтіктеу прессінде ылғалды-жылу өңдеуден өтеді. Бөлшектерді дымқыл-
термиялық өңдеу және басу цикл құрылымын тегістеуге мүмкіндік береді, 
кенептердің релаксация процесін тездетеді және өнімдердің түпкілікті 
шөгуіне ықпал етеді.

Сондай-ақ, тұрақты түрде жасалған бұйымдардың бөлшектерін басу 
кезінде бөліктің үлгіні дәлірек сәйкестендіруге болады.

Жобаланған кәсіпорында аталған операцияларды орындау үшін бу 
үтіктеу пресстері таңдалуы керек.

Аяқтау аймағында дайын өнімдер ылғалды термиялық өңдеуден өтеді. 
Дайын өнімді дымқыл термиялық өңдеу оларды тегістейді, жұмсақтық 
береді, бүктемелерді түзетеді және өнімнің қатпарларын бекітеді, оларға 
тартымды көрініс береді. Аяқтау аймағында пайдалану үшін бу генераторы 
бар үтікті таңдаңыз.

Техникалық сипаттамасы:
Бу үтіктеу прессі Mini 2000, Malkan;
Бу өнімділігі, кг/сағ: 1,3;
Өнімділік, баспа / сағ: 10, ауысымда-80.
Өлшемдері, мм: 250×320;
Қуаты, кВт: 0,1;
86/80 = 1,075→1 баспасөз, 1 адам қажет.
Үтіктеу үтігінің техникалық сипаттамасы:
TDA 6665 Bosch үтіктеу үтігі;
Бу шығыны, г / мин: 40;
Өнімділік, баспа / сағ: 20, ауысымда-160.
Үтіктің салмағы, кг: 1,3;
Қуаты, кВт:2,4;
86/160 = 0,53→1 темір, сізге 1 адам керек.
Жабдыққа қызмет көрсету үшін бір ауысымда үтіктеу прессіне 1 

көмекші жұмысшы және бір ауысымда үтікке 1 көмекші жұмысшы қажет.
Кәсіпорынның ауданын есептеу. Ѕжалпы кәсіпорынның жалпы ауданы Ѕп

өндірістік алаңынан, Ѕвсп қосалқы ғимаратларының ауданынан және Ѕскл 
қойма ғимаратларының ауданынан құралады. Өндіріс алаңы техникалық 
жабдықты орнатуға, машиналарға қызмет көрсетуге, ішкі көлікті 
ұйымдастыруға қажетті аумақты қамтиды. Орнатудағы машиналар санын 
және машиналардың техникалық сипаттамаларын есептеу негізінде біз 
жалпы өндірістік ауданды есептейміз.

Өндірістік алаңды есептеу. Машиналар үшін өндірістік алаң мәндері 
тең ауданды (БӨА) пайдалану коэффициентін ескере отырып есептеледі:

тоқу жабдықтары үшін-0,25;

  
 



79

орау жабдықтар үшін-0,25;
тігін жабдықтары үшін-0,2;
пішу жабдығы үшін-0,2;
әрлеу жабдығы үшін-0,2.
Ауданды пайдалану коэффициенті өндіріс алаңының қай бөлігін 

машиналардың өздері алатындығын көрсетеді.
Машиналарды орналастыруға қажетті өндірістік ауданды формула 

бойынша есептеуге болады:

SM=My + КИП,                                                                (19)

мұндағы Ѕм - бір машинаның ауданы, м2;
Му - қондырғыдағы машиналар саны;
КИП - алаңдарды пайдалану коэффициенті.
Бір машинаның ауданы машинаның ұзындығының оның еніне 

көбейтіндісімен анықталады.
Есептеу нәтижелері 12кесте түрінде ұсынылады [5].
Тоқу өндірісі. Мата - бұл өзара перпендикуляр жіптерді тоқу арқылы 

тоқылған тоқыма өнімі. Матаның бойымен жүретін жіптер негіз деп аталады, 
жіптер арқау жібі арқылы өтеді. Негізгі жіпті тоқыма өндірісіне дайындау 
мынадай операцияларға ие: иірім жіпті қайта орау, ламелаларға, 
ремизкаларға жəне бердоларға жаңалау, таңу.

12кесте-Өндірістік алаңды есептеу
Машина Машина саныГабариттері Ауданы, м2 КИП Sпр, м2

Nikita «Омега» 8 4000×950 3,8 0,25 121,6
МПМ-1 1 450×720 0,32 0,25 1,28
МО-6100 Juki 6 1000×600 0,6 0,2 18
DDL-5550N Juki 2 1000×600 0,6 0,2 6
Кесетін үстел 2 1150×1520 1,75 0,2 17,5
Mini 2000 Malkan 1

15TDA 6665 Bosch 1
Барлығы: 179,38 м2

Иірім жіпті орамадан немесе собықтан бабинаға қайта орау жіптердің 
ұзындығын ұлғайту және ақауларды жеделдету үшін орау машиналарында 
жүргізіледі.

Арқау — арқау білікшесіне бірдей кернеумен бірдей ұзындықтағы 
жіптердің, иірім жіптердің (300-ден 640-қа дейін) есептік санын орау.

Таңу - шлихта (ұн, крахмал, глицерин) деп аталатын арнайы жабысқақ 
құрамдармен жіп негізін желімдеу. Таңу тегістікті, беріктікті, үйкеліске 
төзімділікті береді және тоқу кезінде жіптердің үзілуіне жол бермейді.
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Іріктеу - бұл белгілі бір тәртіппен, ремизка, бердо және ламеланың 
көздеріне өту.

Ламель - бұл тегіс, металл пластина, ол негіз жіптері сынған кезде 
машинаны автоматты түрде тоқтатуға қызмет етеді.

Ремизка станоктың еніне тең екі ағаш тақтайшадан тұрады, олар 
бірқатар "галев"металл жіптерімен жалғанады. Негізгі жіп тесілген тесікте. 
Ремизкалардың саны матаның тоқу түріне байланысты.

Негіздің барлық жіптері металл жабық жотаның — бердо тістерінің 
арасында бұралған. Бердо кең ұлпаны және оның тығыздығын 
қалыптастыруға қызмет етеді.

Арқау жібін дайындау - бұл жіптерді немесе иірілген жіптерді 
ілмектерден/орамалардан және тоқылған орамаларға орау.

Негізгі және тоқылған жіптерді тоқу станокта жүзеге асырылады. 
Негізгі жіптердің бір бөлігі бір ремизканың көзіне (жұп) көтеріледі, ал басқа 
ремизкаға (тақ) басқа жіптер түсіріледі. Жұтқыншақ пайда болады және 
жіптің арасына тез арада тоқылған жіп лақтырылады, ол дереу Берд 
өндірілген матаның шетіне бекітіледі. Содан кейін ремиздер келесі жолды 
арқау жіптерімен лақтырудың орнын өзгертеді. Тасымалдау аралығы әр 0,3 
сек сайын өтеді. 1 минут ішінде ол 220 тоқылған жіп салады. Кең маталарды 
өңдеу кезінде машина 100-120 соққы жасайды.

Станоктар түрлері. Пневматикалық тоқу станогы - бұл құрылғы 
иірілген жіптен, химиялық күрделі талшықтардан материалдар жасау үшін 
қолданылады. Қазіргі заманғы пневматикалық машинаның осындай 
ерекшелігі бар - көлденең жіп компрессордан құбырлар арқылы берілетін 
Сығылған ауа қысымының күші арқылы жұтқыншаққа созылады. 
Құрылғының Бұл түрі бетінің тығыздығы ең көбі 200 г/шаршы метр болатын 
қарапайым тоқылған маталарды жасау үшін қолданылады. 

21 сурет. Қазіргі заманғы пневматикалық тоқу
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Гидравликалық тоқу. Құрылғының бұл түрі сумен суланбайтын 
синтетикалық материалдарды жасау үшін қолданылады. Мұндай тоқу
машинаның конструкциясы болады көздейтін тарта жону жіптер арқылы 
тамшылы ағын су. Соңғысы қысымның әсерінен саптамадан шығарылады. 
Мұндай құрылғыға көлденең жіпті төсеу жылдамдығы 35 м/сек жетуі мүмкін.

22 сурет. Қазіргі заманғы гиравликалық тоқу машинасы

Рапирный тоқу станогы. Құрылғының Бұл түрі синтетикалық және 
табиғи маталарды өндіру үшін қолданылады. Оның көмегімен техникалық 
сүзгіленген және аралас қатты маталар жасалады. Еден төсеніштері мен 
өрескел құрылымы бар басқа өнімдер үшін рапир тоқуды қолдануға болады. 
Бұл құрылғыда жұлдырудағы көлденең жіп өзара қозғалыстарды орындайтын 
рапирдің (икемді металл таспалардың) ұштарында бекітілген тұтқалар 
арқылы созылады.

Тоқыма машинасынан алынған мата қатал деп аталады, ол бояу және 
әрлеу цехына немесе әрлеу зауытына жіберіледі.

Тоқу ақаулары. Тоқу ақаулары иірілген жіптің төмен сапасы, 
машинаны бөлшектеу және қызметкерлерге ұқыпсыз қызмет көрсету 
нәтижесінде пайда болады. Негізінен ақаулар матаның барлық түрлеріне 
бірдей.

Үлестік саңылаулар - бір немесе екі негіз жіптерінен пайда болады.
Аралық - бір немесе бірнеше арқау жіптерінің болмауы.
Жетіспеушілік - бердоға бос тырнаққа байланысты матадағы көлденең 

жолақтар.
  

 



82

Забойлар - матаның жіптермен, мата учаскесімен шамадан тыс 
қалыңдатылған бөліктері.

Ұшу - орауыштан ілмектер түрінде түсу нәтижесінде пайда болады.
Подплетиндер - бір уақытта бірнеше негізгі жіптердің үзілуі, 

нәтижесінде мата үлкен жасушалары бар дәке немесе торға ұқсайды.
Жұптар — өзара бірдей байланысқан, қосарланған жіп негіздері.
Майлы дақтар - тоқу және иіру машиналарын көп майлау немесе лас 

қолмен жұмыс жасау кезінде пайда болады.
Бұл ақаулар тіндердің эстетикалық қасиеттерін, сондай — ақ физика-

механикалық көрсеткіштерін нашарлатады [6].

23 сурет. Рапиралы тоқу станогы.

Тоқыма галантереясы. Бұл топқа мақта, жүн, химиялық (жасанды 
және синтетикалық) талшықтардан, сондай-ақ әртүрлі әдістермен (тігу, тоқу, 
тоқу, тоқу және т.б.) металл және резеңке жіптерден жасалған галантерея 
өнімдері кіреді. Тоқыма галантерея, бірақ өндіріс әдісі жеті кіші топқа 
жіктеледі: лента тоқу тауарлары, өрілген тауарлар, тігін галантереясы, жіптер 
мен жіп бұйымдары, тюль және шілтер тауарлары, тігін және тоқыма 
бұйымдары, қолшатырлар.

Таспалы бұйымдар (таспалар) - шеттері (жиектері) бар тар тоқылған 
жолақтар. Олар таспалы станоктарда негіз мен арқау жіптерін өзара тоқу 
арқылы алынады.

Толық сипаттама
Станоктар төмендегі сипаттамаға сәйкес қатты және икемді таспаларды 

өндіруге арналған.
Орындау:
Ағындар саны:                                                талаптарға сәйкес
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Бердо ені:                                                         талаптарға сәйкес
Ремизкалар саны:                                            талаптарға сәйкес
Тоқу жүйелерінің мүмкін түрлері:
1-жүйе :                                                           тоқылған жіп
2-жүйе:                                                             жиек жіптерін тоқу

24 сурет. Таспа тоқу машинасы

Стандартты жабдығы:
- Дәл тарту құрылғысы
- 3,5-тен 36,7-ге дейінгі тығыздықты тауарлық реттегіш қараңыз.
- Ауыстырмалы тістегершіктердің материалы-пластмасса
- Дара созғылау
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- Тартылу жылдамдығын реттеу
- Тауар білігінің материалы-резеңке жабыны бар болат
- Материалды басу ролигі Болат
Ремизкалар мен тұтқалар:
- Стандартты орындаудағы ремизді рычагтар
- 6 мм қадаммен ремизкалар.
- 50 мм тасымалдаушымен галево белдіктерінің арасындағы қашықтық.
- Бір тұтқаны басқару
Жылдамдықты реттейтін айнымалы ток қозғалтқышы
Тоқу механизмі
- рапира, тоқу инесі, жамбас және ремизка жетегімен. Рапира 

жамбастан байланыстырушы өзек арқылы қозғалады. Ине жетегі баяу 
реттеледі

- "тісті" дискілердің көмегімен тоқылған жіпті беру, қосу. Арқау 
жібінің берілуін тоқтату механизмі

- кромешной жіп көмегімен "тісті" дискілер
- негізді шыбықтар арқылы беру. негізгі бақылаушы.
Өзге жабдықтары
- Тоқылған инелердің 1 жиынтығы
- 1 рапир жиынтығы
- 600 галев
- 600 ламель
Жұмысты тексеру:
- Жіберу алдында механикалық тексеру және тестілеу.
Желі кернеуі:
- 230/400 В, 3 Фаза, 50 Гц
Жеткізу көлеміне кіреді:
- Артқы бердо
- Алдыңғы бердо
- Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы
Мақсаты бойынша таспалар сәндік-әрлеу, киім-кешек (серпімді гартер 

және ілмектері бар серпімді) және қолданбалы (зығыр, корсаж және т.б.) 
болып бөлінеді.

Өрілген тауарлар 45°бұрышын құрайтын жіптерді тоқу арқылы 
алынады. Оларға орамал мен сымдар жатады. Таспа-бұл жіптердің 
диагональды орналасуы бар тар жолақ. Осы құрылымның арқасында 
таспалармен салыстырғанда таспа ені бойынша үлкен созылуға ие және 
дөңгелектер мен бұрыштарға оңай сәйкес келеді. Сым, орамадан 
айырмашылығы, жіптердің спираль тәрізді орналасуына ие.

Олар ерлерге (галстук, помочи, жеңдер ұстағыштар және т.б.) және 
әйелдер дәретханасына (брас, белбеу, корсет және т. б.), көркем боялған 
бұйымдарға (шарфтар, шарфтар, шарфтар және т. б.) және басқа да 
бұйымдарға (көйлек, газет және т. б.) бөлінеді.
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Жіптер мен жіп өнімдері иірілген жіпті бірнеше қоспаға айналдыру 
арқылы алынады. Олар мақсатына, қосу санына, құрылымына және түсіне 
қарай жіктеледі.

Мақсаты бойынша жіптер тігін, жамау, кесте және тоқу үшін бөлінеді.
Бұл топқа мақта, жүн, химиялық (жасанды және синтетикалық) 

талшықтардан, сондай-ақ әртүрлі әдістермен (тігу, тоқу, өру және т.б.) 
металл және резеңке жіптерден жасалған галантерея өнімдері кіреді. Тоқыма 
галантерея өндіріс әдісіне сәйкес жеті кіші топқа жіктеледі: лента тоқу 
тауарлары, өрілген тауарлар, тігін галантереясы, жіптер мен жіп бұйымдары, 
тюль және шілтер тауарлары, тігін және тоқылған тауарлар, қолшатырлар.

Таспалы бұйымдар (таспалар) - шеттері (жиектері) бар тар тоқылған 
жолақтар. Олар таспалы станоктарда негіз мен арқау жіптерін өзара тоқу 
арқылы алынады.

Мақсаты бойынша таспалар сәндік-әрлеу, киім-кешек (серпімді гартер 
және ілмектері бар серпімді) және қолданбалы (зығыр, корсаж және т.б.) 
болып бөлінеді.

Өрілген тауарлар 45°бұрышын құрайтын жіптерді тоқу арқылы 
алынады. Оларға орамал мен сымдар жатады. Таспа-бұл жіптердің 
диагональды орналасуы бар тар жолақ. Осы құрылымның арқасында 
таспалармен салыстырғанда таспа ені бойынша үлкен созылуға ие және 
дөңгелектер мен бұрыштарға оңай сәйкес келеді. Сым, орамадан 
айырмашылығы, жіптердің спираль тәрізді орналасуына ие.

Олар ерлерге (галстук, помочи, жеңдер ұстағыштар және т.б.) және 
әйелдер дәретханасына (брас, белбеу, корсет және т. б.), көркем боялған 
бұйымдарға (шарфтар, шарфтар, шарфтар және т. б.) және басқа да 
бұйымдарға (көйлек, газет және т. б.) бөлінеді.

Жіптер мен жіп өнімдері иірілген жіпті бірнеше қоспаға айналдыру 
арқылы алынады. Олар мақсатына, қосу санына, құрылымына және түсіне 
қарай жіктеледі.

Мақсаты бойынша жіптер тігін, штопаль, кесте және тоқу үшін 
бөлінеді.

Тюль мен шілтерге тюль, машина және қолмен жасалған шілтер, 
шілтер кіреді. Тюль-бұл ромбты немесе алтыбұрышты жасушалары бар (тегіс 
тюль) және жіп тәрізді өрнектері бар ашық торлы мата (тюль өрнектелген, 
оның ішінде перде немесе перевивочный). Тюльден жасалған бұйымдарға 
перделер, перделер, қақпақтар, төсек жапқыштар және басқа да бұйымдар 
жатады.
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25 сурет. Шілтер өндіруге арналған станок
COMEZTRONIC CT-16B/600

Тігін - бұл жіңішке мақта матасының жолақтары (шифон, батист), 
оларда жіппен кесте тігіліп, шеттері бойымен кесілген және сурет құрамына 
кіретін тесіктер кесілген. Тігін тігісі микробағдарлама түрінде және ені 40-
тан 125 мм-ге дейін, негізінен төсек-орын безендіру үшін шығарылады.

Тоқыма галантереядан олардың әдемі келбеті, сән бағыты мен 
мақсатына сәйкес келуі қажет, сурет элементтері бір-бірімен және матаның 
фонымен біріктірілуі керек. Суреттер толық сызықтармен, айқын, шырынды 
тондармен, дымқыл өңдеуге берік және жарыққа төзімді болуы керек. 
Қолданылатын маталардың тоқыма ақаулары болмауы тиіс. Қажет бұйымдар 
түзетусіз, дақ, ауытқулар, қисықтық және тартылған шеттерсіз болуы керек.
Тігу және кесу үшін қолданылатын жіптер бояудың немесе суреттің негізгі 
аясына, фурнитура пішіні мен өлшемі бойынша - бұйымның түріне сәйкес 
келуі тиіс [7].

1.2.10 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу
трикотаж, тоқыма және галантерея бұйымдары өндірісі

Өндірістік ғимараттарды қайта құру кезінде, ең алдымен, 
мамандандыру, ескі жабдықты жаңасына ауыстыру, Көлік құралдарын 
жаңғырту, ауыр және көп еңбекті қажет ететін жұмыстарды 
механикаландыру, технологиялық процестерді ұйымдастыру нысандарын 
жетілдіру мәселелерін шешу қажет. Қайта құру жобасының тиімділігі қайта 
құру шығындарының мөлшерімен және өнімнің өзіндік құнын төмендетумен 
анықталады.

Мамандандырылған тігін желілері максималды өнімділікке ие.
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Трикотаж бұйымдарын өндіру кезіндегі ағынды өндіріс
Трикотаж бұйымдарын өндіру кезіндегі ағындардың негізгі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу
Ағындардың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері:
1. Өнімді өңдеуге жұмсалған уақыт Т.
2. Ауысымда бұйымдар шығару М.
3. Жұмысшылардың нақты саны Nф.
4. Ауысымда бір жұмысшының өндіруі В=М / NФ.
В көрсеткіші ағынның техникалық деңгейін сипаттайды.
5. Орташа тарифтік разряды rcр:

rcр = ∑ ri /∑ Nр,                                           (20)

∑ ri - барлық жұмысшылардың тарифтік разрядтарының сомасы;
∑ NP-ағындағы жұмысшылардың есептік саны.
6. Qcp орташа тарифтік коэффициенті:

Qcp = ∑ Qi / ∑ NP,                                       (21)

∑ Qi-тарифтік коэффициенттер сомасы.
Qcp көрсеткіші өнімді өңдеу құнын тексеру үшін қолданылады.
7. Ризд өнімін өңдеу құны, коп.:

Ризд = ∑ Рi,                                             (22)

∑ Рi -ұйымдастыру операциялары бойынша бағалар сомасы.
8. Ағын механизациясының коэффициенті Км:

Км = (∑ tмаш + ∑ tc.маш + ∑ tавт + ∑ tпр)/T,                        (23)

∑ tмаш - машиналық операцияларды орындауға жұмсалған жалпы уақыт, 
с;

∑ tc.маш - сол спецмашинных операциялар;
∑ tавт-бұл да, автоматтардағы операциялар, с;
∑ tпр-тоқтап қалудың жалпы уақыты, б.
9. Ки.о жабдығын пайдалану коэффициенті.туралы:

𝐸𝐸𝐸𝐸и.о =
∑𝑡𝑡𝑡𝑡машн.о +∑𝑡𝑡𝑡𝑡с.маш

н.о +∑𝑡𝑡𝑡𝑡прн.о+∑𝑡𝑡𝑡𝑡автн.о

∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡машо.о +∑𝑡𝑡𝑡𝑡с.маш
о.о +∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡про.о+∑𝑡𝑡𝑡𝑡авто.о ;                            (24)       

∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡машн.о ,∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡с.маш
н.о ,∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡прн.о,∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡автн.о - машина мамандығының бөлінбейтін 

операциялары бойынша жалпы уақыт шығындары, с;
 ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡машо.о + ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡с.маш

о.о + ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡про.о + ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡авто.о - сол бойынша ұйымдастырушылық 
операциялары машинамен мамандығы, с. [6].
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1.2.11 Трикотаж, тоқыма және галантерея бұйымдарын өндірудегі 
конвейер қадамдарының санын есептеу

Конвейер ағынының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 
анықтау үшін оның ұзындығының бірлігіне келетін конвейер қадамдарының 
саны үлкен мәнге ие. Бұл көрсеткіш ұяшықтың қадамына, жұмыс аймағының 
ұзындығына және еңбек объектілерінің жылдамдығына байланысты. Бұл 
көрсеткішті есептеу жұмыс аймағында болуы мүмкін конвейер таспасының 
ұяшықтарының ең аз санын анықтаудан басталады. Тұрақты соққымен 
кесілген бөліктердің қозғалу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, 
ұяшықтың қозғалу жолы соғұрлым ұзақ болады, сондықтан жұмыс 
аймағында жасушалар аз болуы керек.

Жұмыс орнында зығыр бұйымдарын шығаруға мамандандырылған 
конвейер қадамдарының санын есептеу кестеде келтірілген. 13.

Кесте 13-Конвейер қадамдар санын есептеу

Есептеу 
нұсқасы

Ағын 
тактісі,

мин

Таспа 
қозғалысының
қабылданатын 
жылдамдығы,

м/мин

Конвейер 
қадамы,

м

Жұмыс 
орны 

аймағы,
м

Жұмыс орны 
аймағындағы 

конвейер 
қадамдарының 

саны

Ескертпе

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

-1 0,5 0,5 1,2 2,4
1 0,6 0,6 1,2 9

II
1,2 0,4 0,48 1,2 2,5

-1,2 0,5 0,6 1,2 2
1,2 0,6 0,72 1,2 1,67

III

1,2 0,5 0,6 1,2 2 Бұйымның 
"ұшуына" 

байланысты 
алынып 

тасталады

1,2 1 1,2 1,2 1

1,2 2 2,4 1,2 0,5

IV
1,5 0,4 0,6 1,2 2

-1,5 0,5 0,75 1,2 1,6
1,5 0,6 0,9 1,2 1,33

V

1,5 0,5 0,75 1,2 1,6 Бұйымның 
"ұшуына" 

байланысты 
алынып 

тасталады

1
,5 1 1,5 1,

2 0,8

1
,5 2 3 1,

2 0,4

13 кесте деректерінен қорытынды жасауға болады:
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өнімдердің қозғалу жылдамдығы неғұрлым көп болса, конвейердің 
қадамдары (ұяшықтары) 1 пог-қа азаяды. М таспа конвейер;

III, IV, V нұсқаларда конвейер қадамының ұзындығы бұйымның 
габариттік өлшемдері бойынша (0,30-0,60 м) рұқсат шегінен тыс болады);

конвейер таспасының жылдамдығы жоғарылаған кезде III нұсқаның бір 
жағдайында және V нұсқаның екі жағдайында қадамдар саны бірліктен аз 
болады, бұл өнімнің жұмыс аймағынан тыс жерде " ұшу " құбылысын 
тудырады;

I және II нұсқалардағы есептеулердің ең оңтайлы параметрлері (бірінші 
және екінші жағдайлар).

Конвейер ағынын технологиялық есептеу мыналарды қамтиды: 
конвейер таспасының ұзындығын және оның қозғалыс жылдамдығын 
есептеу, циклдар санын және циклдегі жасушалар санын есептеу, жұмыс 
аралық қорларды және конвейердің негізгі өлшемдерін есептеу.

Конвейер таспасының ұзындығын есептеу.
Конвейер таспасының ұзындығы LK, м, мынадай формула бойынша 

есептеледі
LK = (a1n1 + а2n2 + ... + апnп) 2 + π d,                             (25)

мұнда a1, а2,... ап - жұмыс орындарының қадамы, м;
n1, n2,... n п-ағындағы жұмыс орындарының саны;
d -барабандардың диаметрі (тарту және жетек), м;
2-конвейер тармақтарының саны.
Егер ағын екі қатарлы болса, онда есептеу көптеген жұмыс орындары 

орналасқан конвейердің бір жағында жүзеге асырылады.
Циклдегі ұяшықтар санын есептеу.
Конвейер таспасы ұяшықтарға бөлінеді және олар ағынмен жұмыс 

істейтін әрбір орындаушыға бекітіледі. Ұяшықтар бір-бірінен жолақтармен 
бөлінген. Көршілес жолақтар арасындағы қашықтық ұяшықтың 
(конвейердің) қадамы деп аталады.

Сонымен қатар, конвейер таспасының бүкіл ұзындығы бірдей 
ұяшықтарды қамтитын циклдердің бүтін санына бөлінеді. Таспаны жеке 
циклдарға бөлу параллель жұмыс орындарында жұмыс істейтін 
орындаушыларға еңбек заттарының қатесіз жіберілуін қамтамасыз ету үшін 
қажет. Циклдегі ұяшықтар саны ағындағы барлық топтық орындардың 
жалпы ең кіші көбейтіндісіне тең. Мысалы, егер топтық операциялардағы 
қатарлас орындардың саны: бірінші - 2, 3, 6; екінші - 2, 3, 4, 6; Үшінші - 2, 3, 
5; төртінші - 2, 3, 4, 5, Содан кейін ең кіші еселіктер тең болады: бірінші 
операция үшін - 6, екінші операция үшін - 12, үшінші операция үшін - 30, 
төртінші операция үшін-60.

Lц циклінің ұзындығы, м, тең

lЦ = lК C,                                                 (26)
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мұндағы lк-конвейер ұяшығының қадамы, м;
С-циклдегі жасушалар саны.
Бұл ретте

lЦ = LК / Nц,                                                        (27)

мұндағы Nц-циклдар саны (міндетті түрде бүтін сан).
Конвейер ұяшықтарының санын есептеу кейбір ерекшеліктерге ие.

Біріншіден, 1K ұяшығының қадамының алдын-ала мәні алынады. Трикотаж 
өндірісі жағдайында ұяшықтың қадамы 0,3-1,0 м аралығында өзгеруі мүмкін, 
бірақ жұмыс орнының қадамынан аспауы керек, әйтпесе ұяшықтағы Еңбек 
заттары белгілі бір жұмыс орнында өңдеу аяқталғанға дейін жұмыс 
аймағынан тыс болады. Содан кейін Nпр ұяшықтарының алдын-ала санын 
есептеңіз

Nпр = LK/lK.пр.                                                         (28)

Конвейер ұяшықтарының жалпы саны NО циклдегі ұяшықтар санынан 
көп болуы керек, сондықтан егер c = 12 болса, конвейердегі ұяшықтар саны 
84 немесе 96-ға тең болуы мүмкін. Осыған сәйкес ұяшықтың қадамын 
нақтылаймыз:

LK = 41.9: 96 = 0.436 no = 84;
LK = 41.9: 84 = 0.498 no = 96 кезінде.
Осыдан кейін, сіз жасалған өнімдерге ең қолайлы ұяшық қадамын 

таңдай аласыз.
tа, с, жұмыс орны аймағында бұйымның болу уақыты тең
tа = a/v,
мұндағы a - жұмыс орнының қадамы, м; 
v-конвейер таспасының жылдамдығы, м / мин.
Жұмыс орнының қадамы әрқашан ұя қадамынан үлкен, сондықтан
ta > τ.
Келтірілген тәуелділікке сүйене отырып, жұмыс операциясын 

орындағаннан кейін tр, с уақыт резервін анықтайды:

tр = tа - τ.                                                      (29)

Жұмыс уақытының резервін есептеу кезінде жіптің сынуы, ине қуысы 
және басқа да ақаулар нәтижесінде TF жұмыс уақытының есептіден нақты 
ауытқуы ескерілуі керек

tр = ta - (τ -tф),                                                 (30)

мұндағы tф-жұмыс уақытының есептіден нақты ауытқуы, с.
Ұяшық қадамының төмендеуімен немесе жұмыс орнының қадамының 

жоғарылауымен жұмыс уақытының резерві артуы мүмкін. Жұмыс орнының 
қадамын өзгертпестен жасуша қадамының төмендеуі операция аралық 
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Қордың ұлғаюына және, демек, ағындағы аяқталмаған өндіріс көлемінің 
ұлғаюына әкеледі.

N3 операция аралық қоры мына формула бойынша есептеледі,

N3 = а/lк.

Ұяшықтар саны мен циклдердің жалпы саны анықталғаннан кейін, 
конвейер таспасы циклдарға белгіленіп, оларды белгілеу үшін Рим 
цифрларын, ал циклдар араб цифрларымен белгіленеді.

Конвейер таспасының жылдамдығын есептеу.
Өндірістік ағындағы еңбек объектілерінің үздіксіз қозғалысын 

қамтамасыз ету үшін ағынның жылдамдығы, конвейер таспасының 
жылдамдығы және жасуша қадамы арасындағы байланысты қатаң сақтау 
қажет. Бұл тәуелділік формуламен көрінеді,

v = lк/τ,

мұндағы v-ағындағы конвейер таспасының қозғалыс жылдамдығы, м / 
мин.

Конвейер таспасының жылдамдығы орындаушылардың жұмыс 
қарқынының өзгеруіне байланысты өзгереді.

Әр құбыр үшін таспаның жылдамдығын өзгерту шектері орнатылады.
Бұл ретте vмин = 0,8 vном; vмакс = 1,4 vном (мұндағы vном-ағындағы 

конвейер таспасының номиналды жылдамдығы, м / мин).
Конвейер таспасының номиналды жылдамдығы ағынның есептелген 

жылдамдығына сәйкес келуі керек [8].

1.2.12 Жұмыс орындарына ұяшықтарды жолдау

Конвейерлік ағында параллель жұмыс орындарында орындалатын 
операциялар болған кезде таспаның нөмірленген ұяшықтары белгілі бір 
адрестік жүйе бойынша жұмыс орындарына жіберіледі. Егер бір операцияны 
орындау үшін бөлінген параллель жұмыс орындары үшін бірдей 
тапсырмалар белгіленсе, онда қарапайым біркелкі адрестеу жүйесі 
қолданылады.

Қарапайым біркелкі адрестеу жүйесі келесідей. Барлық конвейер 
ұяшықтары цикл бойынша бөлінеді. Әрбір циклде ұяшықтар конвейер 
таспасының қозғалысына қарама-қарсы бағытта нөмірленеді. Кез-келген 
циклден параллель жұмыс орындарының әрқайсысына белгілі бір реттік 
нөмірлері бар ұяшықтар жіберіледі, ал жақын орналасқан ұяшықтардың 
нөмірлері арасындағы айырмашылық параллель жұмыс орындарының 
санына тең.

Орындаушылар арасында ұяшықтарды бөлу үшін конвейер 
ұяшықтарының мекен-жай кестесін жасаңыз.
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Мысалы, егер ағын операциялары бойынша жұмыс орындарының саны 
2, 3, 4, 6, С=12 цикліндегі ұяшықтар саны болса, онда ұяшықтарды адрестеу 
келесідей болады (кесте. 14).

14 - кесте-конвейер таспасы ұяшықтарын жұмыс орнына жолдау
Параллель жұмыс 

орындарының саны
Жұмыс орнының 

нөмірі
Таспа ұяшықтарының 

нөмірі

2 1 1, 3, 5, 7, 9, 11
2 2, 4, 6, 8, 10, 12

3
1 1, 4, 7, 10
2 2, 5, 8, 11
3 3, 6, 9, 12

4

1 1, 5, 9
2 2, 6, 10
3 3, 7, 11
4 4, 8, 12

Орындаушыларға олардың ұяшықтарының нөмірлерін есте сақтауды
қиындатпау үшін циклге көптеген ұяшықтарды қосу ұсынылмайды. Ең 
ыңғайлы-13-ке тең ұяшықтар саны бар цикл.

Бірдей операцияларды орындайтын орындаушылардың әртүрлі жеке 
мүмкіндіктері болған жағдайда, таспа жасушаларының олардың арасында 
біркелкі бөлінбеуі мүмкін. Мысалы, бір циклдің 24 ұяшығын үш 
орындаушыға келесідей бөлуге болады: бірінші орындаушыға - 10, екінші 
орындаушыға - 8 және үшінші орындаушыға - 6 ұяшық.

1.2.13 Жұмыс орындары бойынша есептеу

Жұмыс орнының параметрлерін есептеу кезінде мыналарды ескеру 
қажет:

* таңдалған координаттар жүйесі және сәйкес сілтемелер;
* адамның жұмыс жағдайы;
* жұмыс қозғалысының ауқымы;
* жұмыс орны элементтерінің саны;
* шолу параметрлері;
• жұмыс кеңістігін шектеу қажеттілігі, жұмыс орны элементтерінің 

қозғалғыштығы мүмкіндігі (орындықтар, аяқ тіректері, педальдар және т.б.).
Жұмыс орнының параметрлерін есептеу кезінде ұсынылмайды:
* жұмыс орнының параметрлерін тек орташа арифметикалық мәндер 

негізінде есептеңіз
антропометриялық белгілер (немесе 50-ші перцентиль);
* 15-20 жыл бұрынғы антропометриялық деректерді пайдалану;
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* алынған жылы, зерттелетін адамдар контингентінің жасы мен ұлты, 
топ саны көрсетілмеген ақпарат көздерін пайдалану;

* барлық антропометриялық белгілерді бірдей қажет деп санай отырып, 
негізгі және екінші антропометриялық белгілерді ажырату, олардың 
маңыздылығын жабдықтың нақты объектілерін талдау кезінде ғана анықтау 
керек.

Қарапайым объект (эргономика тұрғысынан) - бұл үйдегі немесе 
қызметтегі үстел-ақыл-ой жұмысына арналған жұмыс орны. Отырған кезде 
оңтайлы жұмыс позициясы жұмыс беті мен жұмыс орнының биіктігінің 
дұрыс арақатынасын белгілеу арқылы қамтамасыз етіледі. Жұмыс беті мен 
орындықтың биіктігі арасындағы оңтайлы дифференциация барлық адамдар 
үшін бірдей (270-280 мм). Бұл екі антропометриялық белгілерге байланысты: 
магистральдың ұзындығы мен шынтақтың орындықтың үстіндегі биіктігі, 
олар өте аз өзгереді және топтар арасында шамалы айырмашылықтар бар.

Мотор кеңістігі мен отыру және тұру позицияларындағы қол жеткізу 
аймақтарының шекараларын есептеу үшін маңызды фактор-бұл жұмыс 
бетінің алдыңғы жиегіне қатысты жұмыс орны, сондай-ақ оның алдыңғы-
артқы бағыттағы қозғалғыштығы. Осы параметрлерді есептеу кезінде 
орындықтың алдыңғы шеті жұмыс бетінің алдыңғы жиегімен бір тік 
жазықтықта орналасқан немесе орындықтың алдыңғы шеті жұмыс бетінің 
астына 100-150 мм жылжытылған деп болжау керек [8].

I II, III, IV - статикалық антропометриялық белгілер негізінде бөгеннің 
параметрлерін есептеуге арналған есептеу базасы

26сурет. Жұмыс орындарының параметрлерін өлшеуге және есептеуге 
арналған анықтамалық база
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15 - кесте-отыру жағдайындағы жұмыс орнының параметрлерін 
есептеу

Жұмыс 
орнының 
параметрі

Есептеу 
базасы

Параметрін 
есептеуге арналған 
антропометриялық 

белгі

Пайыздық,
%

Ескертпе

жұмыс 
бетінің 

биіктігі (б)

еден немесе 
аяққа 

арналған 
басқа тірек 

беті (I)

орындықтың 
биіктігі дельтоидты 
сол жақ-оң жақ (17) 

еденнен 
поплитальды 

бұрыштың биіктігі 
плюс 270-280 мм 
(9) орындықтың 
үстіндегі шынтақ 

биіктігі (10)

аяқ тірегі 
қажет

жұмыс 
бетінің 

тереңдігі (2)

Жабдықтың 
алдыңғы 
шеті (II)

қолдың алдыңғы 
қолы (15) минус 

дененің алдыңғы-
артқы диаметрі (14)

аяқ 
кеңістігінің

еден немесе 
аяқтың

орындықтың 
үстіндегі

орындықты 
реттеу

биіктігі (7) басқа тірек 
беті (I)

жамбастың екі есе 
биіктігі (11) және 
еденнің үстіндегі 
шұңқырдың 
биіктігі (9)

диапазонын 
ескеру қажет

аяқ 
кеңістігінің 
тереңдігі (8)

жабдықтың 
алдыңғы 
шеті (II)

орындықтың артқы 
жағы-аяқтың соңғы 
нүктесі (12) минус 
дененің алдыңғы-
артқы диаметрі (14)

аяққа 
арналған 
тұғырдың 
биіктігі (9)

аяққа 
арналған 
еден немесе 
басқа тірек 
беті (I)

орындықтың 
биіктігін реттеу 
диапазонымен 
анықталады

5—95 оның артқы 
шеті 
бойынша 
өлшенеді
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15 - кестенің жалғасы. 
аяққа 
арналған 
тұғырдың 
ұзындығы 
(10)
тұғырдың 
еңкею 
бұрышы (11)

сонымен 
қатар

табан 
ұзындығының 1,5 
кем емес (7) 
балтыр-табан 
буынындағы бүгу 
және жазу 
бұрышының 
шамасы

95 95

жұмыс 
бетінің ені
(12)

дененің 
орта-
сагиттальды 
жазықтығы 
(орындықты
ң симметрия 
жазықтығы) 
(IV)

қол серпіні (20) 
шынтақта бүгілген 
қол серпіні (18) 
дельтоидты сол жақ 
— шынтақ оң (17) 
дельтоидты сол 
жақ-саусақ оң (19) 
шынтақаралық 
диаметр (16)

5 5 5 95 антропометр
иялық белгі 
жұмыс 
орнының 
түріне 
байланысты 
таңдалады

аяқ 
кеңістігінің 
ені (13)

дененің 
ортаңғы-
сагиттальды 
жазықтығы 
(орындықты
ң симметрия 
жазықтығы) 
(IV)

жұмсақ тіндерді 
ескере отырып, 
жамбастың ең 
үлкен ені (21)

аяққа сондай үш табанның 
арналған 
тұғырдың 
ені (14)

енінен кем емес

Досягае-
қолдарға
арналған ені 
бойынша ең 
жоғары (15) 
орташа (16) 
ең төмен 
(17)

сондай сол қол құлашы 
(20) шынтақта 
бүгілген қол 
құлашы (18) 
шынтақаралық 
диаметр (16)

5 5 95 барлық 
антропометр
иялық 
белгілердің 
мәндерін 
жартысына 
бөлу
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16 - кесте -орындық параметрлерін есептеу
Орын 
параметрі

Санақ 
базасы 

Антропометриялық 
белгісі

Бұрыштиль,
%

Ескертпе

орындық 
бетінің 
биіктігі 
реттелетін

еден 
немесе 
аяқтың 
басқа 
тірек беті

еденнен жоғары 
поплитальды 
бұрыштың биіктігі (1)

5—95 биіктігі 
бойынша 
реттелетін 
аяқ киім 
қажет

жоғары 
арқаның 
жалпы 
биіктігі (HI)

орындық 
беті

орындықтың
үстіндегі иық биіктігі 
(2)

кәдімгі 
арқаның 
жалпы 
биіктігі

сондай сол иық пышағының 
төменгі бұрышының 
орындықтың үстіндегі 
биіктігі (б)

жоғары 
арқаның тірек 
жағының 
биіктігі (HI)

бел сызығынан (5) 
иық сызығына дейінгі 
қашықтық (7) 140 мм

қосу 140 
мм 
есептеу 
жолымен 
алынған

кәдімгі 
арқаның тірек 
бетінің 
биіктігі 

жауырынның төменгі 
бұрышынан (6) бел 
сызығына дейінгі 
қашықтық (5)

Арқаның екі 
түрі үшін бос 
кеңістіктің 
биіктігі (hi)

арқаның жалпы 
биіктігі мен арқаның 
тірек бетінің биіктігі 
арасындағы 
айырмашылық

қолтықтың
биіктігі (h2)

орындықтың үстіндегі 
шынтақ биіктігі (3)

орындықтың 
үстіндегі бас 
киімнің 
биіктігі 
(бастап)

орындықтың үстіндегі 
апикальды нүктенің 
биіктігі (8)

бас басының 
тірек 
қалпының 
биіктігі 
(ішінен)

орындықтың үстіндегі 
апикальды нүктенің 
биіктігі (8) 
орындықтың үстіндегі 
мойын нүктесінің 
биіктігін алып 
тастағанда (7)
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А-кішкентай заттарды оңай алуға болатын және қолды созбай жұмыс 
істеуге болатын аймақ

Б-қолдың бір мезгілде және симметриялы жұмысын көзбен бақылауға 
болатын аймақ

а-ең жоғары жұмыс аймағының шекарасы
27 сурет.  Жұмыс орнында тұрған кезде оператордың қол жетімділігі 

мен көру өрісі.

1.3 Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігі.
1.3.1 Жұмыстардың технологиялық өндірісінің нұсқаларын 

техникалық-экономикалық салыстыру әдістемесі

Жаңа техника көбінесе айтарлықтай күрделі шығындарды талап етеді. 
Өнеркәсіптің алдына күрделі салымдардың тиімділігін арттыру, жұмсалған 
әрбір күрделі салымға өнімнің барынша өсуін қамтамасыз ету, осы 
салымдардың өзін-өзі ақтау мерзімдерін қысқарту бойынша маңызды міндет 
қойылды.

Жаңа техниканы енгізу Ол арналған өндіріс салаларында еңбек 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, осы техниканы 
өндіретін салалардағы еңбек шығындары да артып келеді. Сондықтан жаңа 
жабдықтың алынған әсерін оны өндіру шығындарымен салыстыру қажет.

Жаңа техника тиімділігінің негізгі көрсеткіші жаңа техниканы 
енгізудің жылдық экономикалық тиімділігі болып табылады.

Жаңа техниканың жылдық экономикалық әсері жаңа техниканы өндіру 
және пайдалану нәтижесінде алынатын барлық өндірістік ресурстардың (тірі 
еңбек, материалдар, күрделі салымдар) жиынтық үнемдеуін білдіреді. 
Жылдық экономикалық тиімділік есепті жылы базалық және жаңа техника 
бойынша келтірілген шығындарды салыстыру жолымен айқындалады.
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Ағымдағы пайдалану шығындарын бір реттік күрделі шығындармен 
салыстыру үшін келтірілген шығындар деп аталады. Сонымен қатар, 
ағымдағы операциялық шығындар мен күрделі шығындар экономикалық 
тиімділіктің нормативтік коэффициенті (en) деп аталатын уақыт кезеңіне 
(әдетте бір жылға) келтіріледі.

Өнім бірлігіне келтірілген шығындар өзіндік құн мен нормативтік 
пайданың сомасын білдіреді:

З= С+ ЕнК,                                                    (31)

мұндағы С-өнім бірлігінің өзіндік құны;
Ен-күрделі салымдар тиімділігінің нормативтік коэффициенті;
К-өнім бірлігіне өндірістік қорларға үлестік күрделі салымдар, тг

Экономиканың барлық салалары үшін экономикалық тиімділіктің 
нормативтік коэффициенті 0,15-ке тең деп қабылданды.

Жаңа технологиялық процестерді, өндірісті механикаландыру мен 
автоматтандыруды, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру тәсілдерін қолданудан 
жылдық экономикалық әсерді есептеу мынадай формула бойынша 
жүргізіледі:

Э = (З1 – З2) П2,                                                                                   (32)

мұнда З1 және З2 – базалық және жаңа техниканың көмегімен 
өндірілетін өнім бірлігіне келтірілген шығындар, тг

П2-есепті жылы табиғи бірліктерде жаңа техника енгізілгеннен кейін 
өнім өндірудің жылдық көлемі.

Жаңа техниканың тиімділігін анықтау кезінде жаңа техниканың 
экономикалық көрсеткіштері негізге алынған көрсеткіштермен 
салыстырылады [10].

1.3.2 Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісінде экономиканы 
дамытудың негізгі жолдары

Экономиканы дамытудың екі жолы бар. Бірінші жол – экстенсивті 
(латынның extensivus сөзінен – кеңейту, ұзарту) – өндірісті кеңейту, жаңа 
өндірістік қуаттарды енгізу арқылы өнім көлемін ұлғайтуды білдіреді. Бұл, 
әрине, өндіріске қосымша жұмыс қолдарын тартуға байланысты. Екінші жол 
– қарқынды (латын сөзінен intensio – кернеу) - қолда бар еңбек ресурстары 
мен өндірістік қуаттарды жақсы пайдалану есебінен өндіріс көлемін 
ұлғайтуды көздейді. Бұл жол өндіріс тиімділігін арттырады.

Нәтиже мен "тиімділік" немесе басқаша айтқанда, өндірістің тиімділігі 
дегенді білдіретін "эффект" ұғымдарын ажырату керек.

Тиімділік алынған нәтижелерді өндірістік шығындармен салыстыру 
арқылы анықталады:
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Тиімділік = әсер
шығындар

;                                             (33)

Экономиканың тиімділігін арттыру қоғамның мүддесі үшін ең аз еңбек, 
материалдық және қаржылық шығындармен үлкен нәтижелерге қол жеткізуді 
білдіреді.

Қазіргі жағдайда өндіріс тиімділігінің артуы экономика дамуының 
айқындаушы факторына айналды. Өндірістің тиімділігі өнімнің жалпы 
көлеміне ғана емес, сонымен бірге қоғам адамдардың материалдық және 
мәдени өмір сүру деңгейін көтеруге бөлетін ұлттық байлықтың үлесіне де 
байланысты. Өндірісті қарқындату есебінен елдің әлеуметтік дамуының 
ауқымды бағдарламасын жүзеге асыру үшін қаражаттың негізгі көздері 
қамтамасыз етіледі.

Өндіріс тиімділігін арттыру қажеттілігі әсіресе еңбек ресурстарының 
қарқынды тепе-теңдігіне байланысты өзекті болып отыр.

Өндірістің тиімділігін арттырудың маңыздылығы экономиканың 
шикізатқа, материалдарға, отынға, электр энергиясына қажеттілігінің 
артуына және елдің табиғи байлығын ұтымды пайдалану қажеттілігіне 
байланысты да артады.

Бұл проблемалар жұмыс сапасын арттыруға тікелей байланысты. 
Сонымен қатар, жұмыс сапасы кең мағынада көптеген мәселелерді қамтитын 
кең ұғым ретінде қарастырылады. Өнеркәсіптік кәсіпорынның жағдайына 
қатысты бұл тұжырымдамаға өнімнің сапасы ғана емес, сонымен қатар 
өндірісті ұйымдастыру сапасы, еңбек процесінің жақсы реттелген ырғағы, 
технологиялық режимдер мен параметрлердің сақталуы, сонымен қатар әр 
қызметкер жүктеген міндеттерді нақты орындау кезінде еңбек тәртібі кіреді.

Өндіріс тиімділігінің деңгейін өлшеу үшін кәсіпорынның ресурстарын 
пайдалануды сипаттайтын бірқатар көрсеткіштер қолданылады: 
рентабельділік, капиталдың қайтарымы, Еңбек өнімділігі және т.б. сайып 
келгенде, өндіріс тиімділігінің артуы жұмыс істеп тұрған Кәсіпорындардағы 
еңбек шығындарын үнемдеуді білдіреді – тірі еңбек пен еңбек үнемделеді. 
бұрын өндірілген материалдық құндылықтар (жабдықта, шикізатта, 
материалдарда, электр энергиясында және т. б.) – материалдық немесе өткен 
еңбекті үнемдеу.

Жалпы еңбек шығындарының тиімділігі өндірістің пайдалы 
нәтижесінің – өндірілген өнім көлемінің (В) – тірі (Т) және 
материалдандырылған еңбектің жиынтық шығындарына қатынасы ретінде 
айқындалатын қоғамдық еңбек өнімділігінің (ЖМ) көрсеткішімен өлшенеді:

ЖМ=Ж / (Т+Тов),                                          (34)

Өткен еңбек шығындарын ескеру өте қиын болғандықтан, осы 
кәсіпорындағы еңбек өнімділігінің көрсеткіші тек тірі еңбек шығындарын 
ескере отырып анықталады, яғни

Пт=В/Т.                                                  (35)
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1.3.3 Трикотаж, тоқыма және галантерея кәсіпорындарында еңбек
өнімділігі және оны арттыру жолдары

Тоқыма өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің деңгейі белгілі бір кезеңде 
өндірілген өнім мөлшерін осы өнімді өндіруге жұмсалған жұмыс уақытының 
мөлшерімен салыстыру арқылы анықталады.

Өнім өндіруді заттай және құндық мәнде өлшеуге болатындықтан, 
еңбек өнімділігінің заттай және құндық көрсеткіштері де қолданылады.

Заттай көріністегі еңбек өнімділігі сағатына бір жұмысшыға мынадай 
формула бойынша айқындалады

ЖМ= Внат /Сағ.                                         (36)

мұндағы, Внат – өндірілген өнімнің заттай көріністегі саны (иіру – км, 
тоқу-нақтылау, әрлеу-м);

Сағ-өндірістік жұмыс істеген уақыт, адам-сағ.
1 мысал. Тоқу өндірісі бір тоқсанда тоқу бойынша орташа тығыздығы 

240 ДМ 2480 мың трикотаж матасын өндірді, барлық өндірістік жұмысшылар 
2211 мың адам-сағ жұмыс істеді:

Пт =
7480 ∗ 240 ∗ 10

165
= 108800

тоқыма
сағ

 1 жұмысшыға. 

Еңбек өнімділігі құндық мәнде жалпы өнім көлемін кәсіпорындағы 
барлық жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік санына бөлу арқылы 
анықталады:

ЖМ=Ввал/Чсп,                                            (37)

мұндағы, Ввал-жалпы өнімді өзгермейтін көтерме бағамен шығару;
Чсп -кәсіпорында жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік саны

Еңбек өнімділігінің деңгейін айқындау үшін бұдан әрі әрбір еңбек 
ұжымы жұмысының тиімділік дәрежесін неғұрлым объективті бағалауға 
мүмкіндік беретін таза өнім көрсеткішінің (материалдар шығындарын 
шегергендегі өнімнің құны) өзгеруі белгіленеді.

Әрбір жұмыс орнындағы еңбек өнімділігі бір сағат ішінде өндірілген 
өнім санымен анықталады. Көп станциялы қызмет көрсету кезінде,

Пт=ПобНо                                                    (38)

Мұндағы Поб-жабдықтың өнімділігі;
Но-қызмет көрсету аймағы.

Жалпы өндіріс (кәсіпорын) бойынша да, әрбір жұмыс орнындағы да 
еңбек өнімділігінің деңгейіне мынадай факторлар әсер етеді: өндірілетін 
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өнімнің түр-түрі, техника мен технология деңгейі, өндіріс пен еңбекті 
ұйымдастыру деңгейі, жұмысшылардың біліктілігі.

Осы жабдықта жұмыс істеу және белгілі бір ассортименттің өнімдерін 
шығару кезінде трикотаж өндірісінде еңбек өнімділігін арттырудың негізгі 
жолдары: үзілістерді азайту, үлкен пакеттерді қолдану, жабдықтың 
максималды рұқсат етілген жылдамдық режимін белгілеу, өндіріс пен еңбекті 
ұйымдастыруды жақсарту, жұмыстың алдыңғы қатарлы әдістері мен 
әдістерін қолдану, еңбек тәртібін арттыру және жұмыс уақытын ұтымды 
пайдалану. Әрбір жұмыс орнындағы жоғары өнімді жұмыстың қажетті 
шарты тазалық пен тәртіпті сақтау, жабдыққа тиісті күтімді жүзеге асыру, 
жұмыс тәсілдерін нақты және жылдам орындау, жұмыс уақытын шебер 
жоспарлау болып табылады [12].

1.3.4 Ғылыми-техникалық прогресс-өндірістің экономикалық 
тиімділігінің өсуінің негізі

Ғылыми-техникалық прогресс (ҒТБ) — бұл ғылым мен техниканың 
қарышты қозғалысы, табиғаттың сыртқы күштерін кең тану және игеру 
негізінде қоғамдық өндірістің өндіргіш күштерінің барлық элементтерінің 
эволюциялық дамуы; бұл материалдық өндіріс дамуының объективті, 
тұрақты әрекет ететін заңдылығы, оның нәтижесі техниканы, технологияны 
және өндірісті ұйымдастыруды дәйекті жетілдіру, олардың тиімділігін 
арттыру болып табылады.

Әлеуметтік өндірістің біртіндеп дамуы, оны үнемі жетілдіру 
адамзаттың экономикалық өмірінің негізгі заңдылықтары болып табылады. 
Олар ғылым мен техниканың ілгерілеуіне негізделген. Мұндай процесс 
көбінесе экономикалық прогресс деп аталады. Алайда, бұл дұрыс көзқарас 
емес. Экономикалық прогресс - бұл күрделі және жан - жақты құбылыс, оны 
бағалау әр түрлі өлшемдер мен көрсеткіштер жүйесін қолдануды қамтиды, 
оның көмегімен өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың даму 
жағдайын, сайып келгенде, жалпы өндірістің әлеуметтік әдісін бағалауға 
болады. Экономикалық прогрестің осындай критерийлерінің бірі-ғылым мен 
техниканың даму деңгейі. Бұл қоғамның дамуының барлық кезеңдеріне тән 
ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастардың шоғырланған көрінісі.

Адамзат өркениетінің мыңжылдықтарындағы ғылыми-техникалық 
прогресс күрделі және даулы даму жолынан өтті. Бұл қоғам дамуының 
алғашқы кезеңдерінде жүзеге асырылған техникалық прогресс XVIII 
ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың басына дейінгі ғылыми прогрестен бөлек 
жүзеге асырылғандығына байланысты болды. Осы кезден бастап ғылымды 
тікелей өндірістік күшке айналдыру процесі басталды, ол шамамен бір 
жарым ғасырға созылды және ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының ортасында 
аяқталды.ғылыми-техникалық революцияның өрістеуі.

Кейбір зерттеушілер 2019 жылы соңғы бірнеше онжылдықта цифрлық 
және инфокоммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты 
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бұрын-соңды болмаған қарқынмен ғылыми-техникалық прогреске тән белгі 
екенін атап өтті. Технологияның даму жылдамдығының, соның салдарынан 
әлеуметтік-экономикалық және инфрақұрылымдық өзгерістердің адам 
өмірімен арақатынасы жаңа қарқынды дәуірге көшуді білдіретін даму 
жылдамдығының сапалы секірісін айтуға мүмкіндік береді. Түбегейлі 
өзгерістер нақты уақыт режимінде орын алады, бұл адамзат тарихында 
бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктер мен проблемаларды тудырады. 
Ғылыми-техникалық прогресс екі түрде жүзеге асырылады: эволюциялық 
және революциялық.

ҒТП эволюциялық формасы өндірісте қолданылатын техника мен 
технология бұрыннан белгілі ғылыми білім негізінде жетілдірілгенде орын 
алады. Ғылыми-техникалық прогрестің осы түрінің мысалы-бу, электр 
немесе атом энергиясын дамыту және жетілдіру.

Ғылыми-техникалық прогрестің революциялық формасы
түбегейлі жаңа ғылыми идеяларға негізделген технологиялар мен 
технологияларға көшуді білдіреді. Бұл форманың мысалы - қол 
құралдарынан машиналарға ауысу, бу энергиясын электрлік немесе атомдық
энергияға ауыстыру, лазерлік және басқа да заманауи технологияларды 
қолдану.

Өнертабыс және өндіріске түбегейлі жаңа ғылыми-техникалық 
әзірлемелерді енгізу еңбек процесінде айтарлықтай өзгерістерге әкеледі, 
адамзаттың өндірістік мүмкіндіктерін кеңейтуді қарастырады. Сондықтан, 
бұл ғылыми-техникалық революция. Ғылыми-техникалық революция-бұл 
ғылыми білімдегі түбегейлі өзгерістер негізінде қоғамның өндіргіш күштерін 
дамытудағы сапалы секіріс. Ғылымда, техникада және өндірісте мұндай 
төңкерістер үнемі болып тұрады. Олардың соңғысы ХХ ғасырдың 50-ші 
жылдарының ортасында басталды. алғашқы компьютер құрылған кезде адам 
атом ядросының энергиясын қолдана бастады және гендік инженериямен 
айналыса бастады.

ҒТР өндіргіш күштердің барлық элементтерін жасады. Мысалы, еңбек
объектілеріндегі өзгерістер ерекше қасиеттері бар жаңа синтетикалық 
материалдарды (пластмассалар, жартылай өткізгіштер, жасанды гауһар және 
т.б.) қолдануда көрініс табады. Еңбек құралдарындағы қайта құру 
автоматтандырылған және компьютерлік техниканың пайда болуымен 
байланысты, бұл өндірістік және өндірістік персоналдың өндірістік 
мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді, олардың еңбек өнімділігін едәуір 
арттырады және өндіріс рентабельділігін арттырады.

ҒТП сонымен қатар еңбек сипатындағы өзгерістерді анықтайды, 
өндіріске қатысушылардың қарым-қатынас формалары өзгереді, еңбек 
нәтижелерімен алмасу процестері жақсарады. Ғылыми-техникалық 
революция өнімділігі жоғары көп салалы технологиялық жүйелерді 
басқарудың жаңа тәсілдері мен әдістерін ашты (телекоммуникациялық
желілер, ақпаратты бақылау мен өңдеудің жылдам жұмыс істейтін жүйелері 
және т.б.). Барлық осы және басқа процестер адамның өмірі мен жұмысында 
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айтарлықтай өзгерістерді қажет етеді, неғұрлым күрделі кәсіптерді игеру 
жеткілікті білім, Кәсіби (экономикалық) және мәдени деңгейі бар адамдар 
үшін ғана мүмкін болады.

Материалдық өндіріс факторлары-бұл табиғи заттардың адамдардың 
қажеттіліктеріне сәйкес өзгеруін қамтамасыз ететін, материалдық және 
рухани игіліктер жасайтын және әлеуметтік еңбек өнімділігінің өсуін 
анықтайтын өндіргіш күштер. Ғылыми-техникалық прогресс ғылымның жаңа 
жетістіктері негізінде өндірістің барлық жақтарын жетілдіруді білдіреді. Бұл 
жетілдіру Өндірісті механикаландыру мен автоматтандырудан, оны 
электрлендіру мен химияландырудан, басқарудың автоматтандырылған 
жүйелері мен басқа да заманауи техникалық құралдарды қолдана отырып, 
еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың озық технологиялары мен жоғары 
формаларын қолданудан тұрады.

Ғылымның рөлі ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық кезеңдерін -
ғылыми зерттеулер мен техникалық шешімдерден бастап олардың 
нәтижелерін өндірісте пайдалануға дейін тез жүзеге асырылған жағдайда 
сәтті болуы мүмкін.

Жоғары оқу орындары мен тоқыма кәсіпорындары қызметкерлерінің 
алдында зерттеу жұмыстарының тиімділігін күрт арттыру міндеті тұр. 
Оларды ұтымды ұйымдастырудың, шығындар мен уақытты қысқартудың 
қуатты құралы экспериментті жоспарлаудың математикалық және 
статистикалық әдістері болып табылады.

Тоқыма өнеркәсібіндегі заманауи техникалық прогресс оның 
техникасы мен технологиясының сандық және сапалық дамуымен 
байланысты. Технологиялық процестерді сәтті басқару және оларды 
оңтайландыру үшін процестің жеке сапалық жақтарын білу жеткіліксіз 
болады.

Күрделі технологиялық процестерді, соның ішінде тоқыма өнеркәсібін 
талдау үшін техникалық кибернетика әдістері кеңінен қолданылады - күрделі 
технологиялық жүйелерді, яғни процестер мен объектілерді теориялық 
кибернетика әзірлеген құралдарды қолдана отырып басқару әдістерін 
зерттейтін қолданбалы ғылым.

Бұл құралдардың қатарына ең алдымен технологиялық процестерді 
математикалық модельдеу әдістері жатады, оған математикалық модельдерді 
алу әдістері және оларды электронды компьютерлердің көмегімен зерттеу 
кіреді. Экспериментті математикалық жоспарлау әдістері зерттелетін 
процестің математикалық модельдерін процеске әсер ететін көптеген 
факторлардың ең үнемді және тиімді өзгеру ауқымында алуға мүмкіндік 
береді.

Зерттеудің тиімділігі көбінесе процесті және өндірілетін өнімді 
сипаттайтын параметрлерді өлшеудің заманауи құралдарын қолдануға 
байланысты [12].

Ғылыми-зерттеу жұмыстары теориялық, эксперименттік және 
теориялық-эксперименттік болып бөлінеді. Теориялық жұмыстарда белгілі 
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физика заңдарын қолдана отырып, зерттелетін процестің (құбылыстың) 
физикалық мәнін аналитикалық зерттеулер негізінде оның заңдылықтары 
белгіленеді және қолданыстағы немесе жаңадан құрылған процесті жүзеге 
асырудың оңтайлы шарттары болжанады. Эксперименттік жұмыстарда 
жоғарыда аталған барлық міндеттер эксперименттік жолмен шешіледі. 
Ғылыми-зерттеу жұмысының теориялық және эксперименттік әдістерінің 
үйлесуі зерттеу мәселесін тереңірек шешуге ықпал етеді.

Тоқыма өнеркәсібіндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары мынадай түрлерге 
бөлінеді:

Технологиялық процестердің заңдылықтарын ашатын және 
процестердің тиімділігін арттыру, өнім сапасын жақсарту, машина 
конструкцияларын жетілдіру және өндірісті автоматтандыру мақсатында 
машиналар мен механизмдердің оңтайлы жұмыс режимін анықтайтын 
теориялық-эксперименттік жұмыстар.

Құрылғылар мен механизмдердің сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін, 
техникалық қызмет көрсетудің ыңғайлылығын, өндірілетін өнімнің өнімділігі 
мен сапасын арттыру мақсатында жаңадан жасалған тоқыма машиналарын 
сынау бойынша эксперименттік жұмыстар.

Өнеркәсіпте белгілі және кеңінен қолданылатын энергия түрлерін -
механикалық, аэродинамикалық, термиялық, сондай-ақ энергияның осы және 
басқа түрлерін пайдаланудың жаңа принциптері мен қазіргі физика 
жетістіктерін қолдану негізінде жаңа технологиялық процестерді дамытуға 
бағытталған іздеу жұмыстары.

Жаңа тоқыма материалдарын және жіптердің, иірімжіптің, матаның, 
трикотаждың және басқа да бұйымдардың жаңа ассортиментін жасауға 
бағытталған іздестіру жұмыстары, табиғи және химиялық талшықтарды, 
иірімжіп пен жіптерді ұтымды пайдалану бойынша жұмыстар.

Өнімдердің сапасы мен пайдалану қасиеттерін анықтайтын 
факторларды зерттеу, сонымен қатар материалдарды сынау әдістерін 
жақсарту және жаңа әдістер мен аспаптарды жасау бойынша зерттеу 
жұмыстары.

Процесті сипаттайтын параметрлерді өлшеуге арналған технологиялық 
процестер мен құралдарды зерттеудің жаңа әдістерін жасауға бағытталған 
жұмыстар.

Өткізу шарттарына және қабылданған көлемге байланысты 
эксперименттік зерттеу жұмыстары зертханалық және өндірістік болып 
бөлінеді. Біріншілері пайдаланылатын шикізаттың аз көлемімен және 
бақылаудың аздығымен, яғни қолданылатын құрылғылардың аз санымен 
(мысалы, шпиндельдер, иіру камералары, мотор бастары және т.б.) және 
машиналармен ерекшеленеді.

Іздеу эксперименттік жұмыстарында зертханалық зерттеулер 
Модельдік және стендтік болуы мүмкін. Зертханалық зерттеулер нәтижесінде 
стендтердің көптеген мүмкін нұсқаларының ішінен ең қолайлы немесе 
бірнешеуі таңдалады және зертханалық жағдайда зерттелетін машинаның 
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эксперименттік үлгісін жасайды. Содан кейін өнеркәсіпте сынау үшін 
машинаның өндірістік үлгісін жобалайды және жасайды [13].

1.3.5 Өндірісті техникалық дамыту және ұйымдастыру жоспары. 
Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру көрсеткіштері

Өндірісті техникалық дамыту және ұйымдастыру жоспары кәсіпорын 
жоспарында басты орын алады, өйткені бұл кәсіпорынның техникалық-
өнеркәсіптік жоспарының жылдық экономикалық және әлеуметтік даму 
жоспарының барлық басқа бөлімдерін жасауға негіз болып табылады. Осы 
жоспарда әзірленетін іс-шаралар өндірістің тиімділігін арттыруға 
бағытталған және жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерге қол 
жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.

Бұл бөлімде кәсіпорынды техникалық қайта жарақтандырудан, 
жабдықтарды жаңғыртудан, өнім сапасын арттырудан, еңбекті көп қажет 
ететін жұмыстарды механикаландырудан экономикалық әсерді айқындау 
бойынша міндеттер, сондай-ақ үнемдеу резервтері туралы ғана емес, жаңа 
техника мен технологияны енгізуге жұмсалатын шығындардың өзін-өзі 
ақтауы туралы да бағалауға мүмкіндік беретін экономикалық тиімділік 
коэффициенті мен шығындардың өзін-өзі ақтау мерзімін айқындау бойынша
міндеттер келтірілген.

Қойылған міндеттерді шешу үшін ұсынылатын формулалар төменде 
келтірілген.

Шығындар тиімділігінің жалпылама көрсеткіші жылдық экономикалық 
әсердің мөлшері болып табылады:

Эг = [(С1 + ЕнК1) − (С2 + ЕнК2)]В2,                             (39)

мұндағы С1 және С2-іс-шара енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін 
өнім бірлігінің өзіндік құны;

K1 және К2-тиісінше ескі және жаңа техникаға үлестік күрделі 
салымдар, тг;

Ен-экономикалық тиімділіктің нормативтік коэффициенті; В2 - есепті 
жылы жаңа техниканың көмегімен өнім өндірудің жылдық көлемі, табиғи 
бірліктер.

Кәсіпорынды қайта құрудан, жаңа технологиялық процестерді 
қолданудан, механикаландырудан және автоматтандырудан және сол өнімді 
шығару кезінде әртүрлі ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз ететін басқа да 
іс-шаралардан жылдық экономикалық тиімділік мынадай формула бойынша 
анықталуы мүмкін

Эг = (Зб − Зmin)Bmin,                                         (40)

мұнда 3Б және Зmin- базалық нұсқада және ең жақсы нұсқада өнім 
бірлігіне келтірілген шығындар, тг;
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Bmin -ең жақсы нұсқа бойынша өнім өндірудің жылдық көлемі, заттай 
бірліктер.

Келтірілген шығындар мына формула бойынша анықталады

Зі = Ci + EHKi,                                                          (41)

мұнда 3i-қолданыстағы вариант және енгізілетін іс-шараның әрбір (бір) 
нұсқасы бойынша өнім бірлігіне келтірілген шығындар сомасы; Сі - өзіне -
әрбір нұсқа бойынша өнім бірлігінің құны, тг; Ен-күрделі салымдар 
тиімділігінің нормативтік коэффициенті; Ki-әрбір нұсқа бойынша үлестік 
күрделі салымдар, тг.

Ki = Ki
′/Bi,                                                          (42)

мұндағы Ki-өнім бірлігіне үлестік күрделі салымдар, тг.; Ki
′- 1-ші нұсқа 

бойынша күрделі салымдар, тг; Bi-әрбір нұсқа бойынша өнім өндірудің 
жылдық көлемі, тг.

Өткізілетін өнімнің көтерме бағасының өзгеруінен туындаған жылдық 
үнем мынадай формула бойынша айқындалады:

Эг = (Цн −  Цс )Вн                                                 (43)

мұндағы Цн - іс-шара енгізілгеннен кейін өнім бірлігінің көтерме 
бағасы, тг; Цс-іс-шара енгізілгенге дейін өнім бірлігінің көтерме бағасы, тг.; 
Вн-заттай бірліктерде жаңа техника енгізілгеннен кейін шығарылатын 
өнімнің жылдық көлемі.

Қосымша күрделі салымдарды талап ететін жаңа техниканы енгізуден 
жылдық экономикалық тиімділік, тг.,

Эг = �(Сс + Сн) − ЕнКд)�Вн,                                     (44)

мұндағы Сс-жаңа техниканы енгізгенге дейінгі өнім бірлігінің өзіндік 
құны, тг.; Сн-дәл сондай, жаңа техника енгізілгеннен кейін; Ен-осы сала үшін 
күрделі салымдардың салыстырмалы тиімділігінің нормативтік 
коэффициенті; Кд - өнім бірлігіне үлестік қосымша күрделі салымдар, тг.

Күрделі салымдардың өтелу мерзімі, жыл

Ток = (К2 − К1)/(С1 − С2),                                  (45)

Салыстырмалы экономикалық тиімділік коэффициенті

Е = 1/Ток = (С1 − С2)/(К2 − К1),                               (46)
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мұндағы С1 және С2 - тиісінше жаңа техника бойынша іс-шаралар 
жүргізілгенге дейін және оны енгізгеннен кейін жылдық өнім шығарудың 
өзіндік құны, тг.; K1 және К2 - негізгі және жаңа нұсқалар бойынша тиісінше 
күрделі салымдар, яғни жаңа техниканы енгізгенге дейін және оны 
енгізгеннен кейін, тг.

Ток = Кн/(С1 − С2),                                     (47)

мұнда Кн-қосымша техникалық құралдарды орнату үшін күрделі 
салымдар сомасы, тг.

Өндіріс тиімділігін арттыру тұрғысынан маңызды орындардың бірі 
өндіріс көлемінің өсу қарқыны мен өсу қарқынын және 1 теңгеге таза және 
тауарлық (жалпы) өнім өндірісінің көрсеткішін анықтау болып табылады. 
өнімнің өзіндік құнында ескерілетін ағымдағы шығындардың жиынтық 
тиімділігін бағалауға арналған шығындар. Өндірістің өсу және өсу қарқыны ( 
% ) келесі формулалар бойынша анықталады:

Вт =
В1
Вб

∙ 100

∆Вт = Вт − 100 = (В1 ∙ 100)/Вб) − 100 

мұндағы В1- осы (талданатын) кезеңдегі өнім өндірісінің көлемі; Вб -
алдыңғы (базистік) кезеңдегі өнім өндірісінің көлемі; ∆в_т - өнім өндірісі 
көлемінің өсу қарқыны, %.

1 теңгеге таза және тауарлық (жалпы) өнім өндірісінің 
көрсеткіштерімен сипатталатын өндірістің экономикалық тиімділігі. 
шығындар келесідей анықталады:

Э = Нч.п
С

 или Э = Тпр
С

,                                              (48)

мұнда  Нч.п-таза өнім өндіру көлемі, rуб/тен.; Тпр-тауар өнімі, тг. [12].

Есептер
1.Егер сапасы жақсартылған өнім 55 Т. алынса, өнімнің сапасын 

жақсарту есебінен жылдық үнемдеуді айқындау, 1 кг үшін ескі көтерме баға-
500 тг., жаңа – 550тг

2. Егер жаңғырту нәтижесінде I сұрыпты трикотаж жаймасын шығару 
ұлғайса, ал II сұрыпты трикотаж жаймасын шығару бұл ретте 03% - ға 
төмендесе, трикотаж тоқыма станоктарын жаңғыртудың жылдық үнемділігі 
мен өтелу мерзімін айқындау. Ауыр кенептердің жылдық өндірісі - 50000 
мың м. көтерме бағасы 10 м I сұрыпты кенептер-400 тг. II сұрыпты кенепте 
2% жеңілдік жасалады. Жаңғыртуға арналған шығындар 21825 теңгені 
құрайды.
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3. Егер иірілген жіпті қолмен алу кезінде иірілген жіптің жылдық 
өзіндік құны 268 мың теңге болса, өзін - өзі ақтау мерзімін және автомобиль 
түсіргішті енгізудің салыстырмалы тиімділігінің коэффициентін анықтаңыз., 
автоматты түсіру кезінде-232 мың тг. Күрделі қаржы 51 мың теңгені 
құрайды.

4. Мынадай деректерге сүйене отырып, күрделі шығындардың өзін-өзі 
ақтау мерзімі бойынша цехты қайта құрудың оңтайлы нұсқасын таңдау: 1-ші 
нұсқада өнімнің жылдық шығарылымының өзіндік құны 1460 мың теңгені 
құрады., күрделі шығындар - 60 мың тг. 2 нұсқада өнімнің жылдық 
шығарылымының өзіндік құны-1450 мың теңге. Өнімнің бастапқы өзіндік 
құны-1480 мың теңге.

5. Егер машиналарды жаңғырту нәтижесінде жылдық пайда 70000 
теңгені құраса, күрделі салымдардың өтелу мерзімін және салыстырмалы 
тиімділіктің коэффициентін анықтаңыз. Жаңғыртуға күрделі салымдар-140
000 тг.

6. Егер жабдық жұмысындағы үзілістердің азаюы және үзілістердің 
қысқаруы нәтижесінде жабдықтың өнімділігі 1000 Вераға 21-ден 22 кг/сағ-қа 
дейін жоғарыласа, өндіріс көлемінің ұлғаюынан жылдық үнемдеуді 
айқындау.. жұмыс істеп тұрған жабдықтың коэффициенті тиісінше 0,97-ден 
0,98-ге дейін өзгерді. Цехта 50 мың вер жанармай құйылды. Жабдық 
жұмысының сағат саны - жылына 6202. 100 кг иірілген жіпке шартты 
тұрақты шығындар 2500 теңгені құрайды.

7. 2600 теңгеден бастап 100 м қатты кенептердің құнын төмендетуге 
мүмкіндік беретін 25 тоқылған тоқуды жаңартудың жылдық экономикалық 
әсерін анықтаңыз. 2500 тг дейін. Бір станоктың өнімділік нормасы 2,8 м / сағ. 
станоктардың жұмыс сағаттарының саны жылына 4160, жұмыс істейтін 
жабдықтың коэффициенті-0,98. 10 м ауыр кенептердің көтерме бағасы-400 
тг. Жаңғыртуға күрделі салымдар-405900 . Салыстырмалы тиімділіктің 
Норма-тивтік коэффициенті-0,15.

8. 5 жұмысшы адамды босатуға мүмкіндік берген көп еңбекті қажет 
ететін жұмыстарды механикаландыру есебінен жыл соңына дейін алынған 
үнемдеуді анықтау. Орташа айлық жалақы бір жұмыс — 85000тг. Қосымша 
жалақы - 15%, әлеуметтік сақтандыруға аударымдар — 14%. Іс-шара 1 
маусымнан бастап енгізілді.

9. Егер оны сатып алғанға дейін цехта көлік операцияларында 6 адам 
жұмыс істейтін болса, цехта сатып алғаннан кейін 2 адам қалса, 
электрокарды пайдалану арқылы цехта көлік операцияларын 
механикаландыру есебінен шартты-жылдық үнемдеуді және шығындардың 
өтелу мерзімін айқындау. Бір көлік жұмысшысының айлық жалақысы 
есептеулермен бірге 65000тг құрайды., электрокар жүргізушісі-57000. Электр 
машинасының құны-125000 тг.. жөндеу және қызмет көрсету шығындары 
электрокар құнының 7% құрайды, электрокар аккумуляторларын зарядтау 
шығындары 80000тг құрайды. Жұмыс тәртібі — екі ауысымды. Тиімділіктің 
нормативтік коэффициенті-0,15.

  
 



109

10.Егер есепті деректер бойынша өнім шығару 2018 жылы 980 млн. м, 
2019 жылы - 1020 млн. М құраса, өндіріс көлемінің өсу және өсу қарқыны 
айқындалсын.

11. Егер таза өнім (айналымнан салықсыз) 15 млн.теңге сомасына 
өндірілсе, 100тг шығындарға таза және тауарлық өнім өндірісі айқындалсын. 
ал тауарлық - 45 млн.тг. Өнімнің өзіндік құны-31 млн тг. [13].

Бақылау сұрақтары

1. Өндірістік ортаның қолайсыз жағдайларының жұмыскерге әсер ету 
тәуекелін қолайлы деңгейге дейін жеткізу мақсаты бар іс-шаралар кешені

2. Еңбек процесінің теріс факторлары
3. Қауіпті өндірістік фактор
4. Жұмыс орындарының еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын 

қамтамасыз ететін еңбек гигиенасы мен еңбекті қорғаудың мемлекеттік 
нормативтік талаптарына сәйкестігін бағалау

5. Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісінде жұмыс істейтіндердің 
әл-ауқаты мен денсаулық жағдайына қандай факторлар әсер етеді?

6. жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқаулықтан 
кімдер босатылуы мүмкін?

7. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық қандай түрлерге 
бөлінеді?

8. Өндірістік ғимаратларды табиғи желдету қандай түрлерге бөлінеді ?
9. Зиянды газдар мен улы булардың шығарылуымен күресудің ең 

жақсы құралы қандай ?
10. Микроклимат параметрлерін қандай әдістермен анықтауға болады?
11. Жұмыс орындарындағы сигналдық құрылғылар мен байланыс 

құралдары?
12. Адамның іс-әрекеті үшін еңбек заңдылықтарын және оның еңбек 

құралдарымен және өндірістік ортамен өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым?
13. Көлденең айналма жол қолданылады ма?
14. Тоқу машиналарына қызмет көрсетудің үлкен шебінде 

қолданылатын бағыт?
15. Алдын-ала инженерлік, экономикалық, санитарлық-гигиеналық 

және басқа зерттеулер негізінде белгілі бір еңбек процесі үшін жасалған 
еңбекті ұйымдастыру жобасының шоғырланған презентациясы?

16. Өндірісті ұйымдастырудың негізгі түрлері мен әдістерін ашыңыз.
17. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы дегеніміз не?
18. "Жұмыс орны" ұғымының мәні неде, оны ұйымдастыру және 

қызмет көрсету?
19. Өндірістік ғимаратлар мен жұмыс орындарындағы микроклимат.
25. Жұмыс орындарындағы дыбыс қысымының рұқсат етілген 

деңгейлері
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26. Эргономиканың негізгі түсініктері. Эргономика пәні. 
Эргономиканың мақсаттары мен міндеттері.

27. Эргономикалық талаптар. Эргономикалық қасиеттері.
28. Эргономикалық талаптарды анықтайтын факторлар
29. Бұйымдар мен жабдықтарға қойылатын антропометриялық 

талаптар
30. Перцентиль ұғымы. Топтар бойынша антропометриялық талаптар.

Өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары

1. Зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін тәуекелдің 
болмауы?

А) қауіпсіздік
В) Нұсқаулық
С) этика
D) индустрия
Е) аттестаттау
2. Өндірістік ортаны үйлестіру, жақсарту, ыңғайлылық пен сұлулық 

мақсатында зерттейтін ғылым
А) психология
В) техникалық эстетика
С) ғылыми физика
D) Техникалық механика
Е) астрономия
3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі 

қағидаттар:
А) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен 

денсаулығының басымдығы
В) өндірістік факторлардың жұмыскердің өмірі мен денсаулығына 

зиянды әсерінің орны толмас салдарларына жол бермеу болып табылады
С) жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына 

сәйкес келетін еңбек жағдайларына құқықтарын мемлекеттің қорғауына 
кепілдік беруі

D) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау арқылы 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бірыңғай талаптарды 
белгілеу болып табылады

Е) барлық жауаптар дұрыс
4. Адам қызметі жүзеге асырылатын еңбек процесі мен жұмыс ортасы 

факторларының жиынтығы
А) еңбек жағдайлары
В) еңбек параметрлері
С) еңбекті аттестаттау
D) еңбек индустриясы
Е) еңбекті қорғау
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5.Еңбек қызметі процесінде жұмыс істейтіндердің тұрақты немесе 
тұрақты емес болатын орны

А) еңбек жағдайлары
В) жұмыс орны
С) демалуға арналған орын
D) асхана
Е) конференция залы
6. Төмен температура жағдайында жұмыс істеу дененің салқындауына, 

ал төмен температура жағдайында гипотермияға әкеледі
А) 10-15°С
В) 22-25°С
С) 23-24°С
D) 25-26°С
Е) 24-25°С
7. Микроклимат параметрлерін қандай әдістермен анықтауға болады?
А) эксперименттік, аналитикалық (есептік), графикалық
В) органолептикалық, визуалды, есептік, заттық
С) органолептикалық, аналитикалық (есептік), графикалық
D) визуалды, аналитикалық (есептік), графикалық
Е) пәндік, аналитикалық (есептік), графикалық
8. Дене температурасының 40°C және одан жоғары температураға тез 

көтерілуі: А) жылу соққысы
В) еңбек жағдайлары
С) дымқыл соққы
D) ауа өткізгіштігі
Е) гигроскопиялық
9. Ауа температурасын үздіксіз жазуға арналған аспап
А) см-45 барометрі
В) Термограф М-16а
С) 2СБ-10 барабан
D) ПР-12 Термографы
Е) 89пк Амперметр
10. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын үздіксіз жазуға арналған 

аспап А) Мотовила
В) П-78д Амперметр
С) барометр СМ-45
D) Термограф М-16а
Е) Гигрограф М-21А
11. Жартылай өткізгіштердегі электр аспабы
А) мотовила
В) термоанемометр
С) микроскоп
D) таспа машинасы
Е) гигрограф М-21а
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12. Адам көзінің жарық сезімімен бағаланатын сәулелі энергияның 
күші

А) жарық ағыны
В) дыбыстық ағын
С) Ылғалдылық
D) бу өткізгіштігі
Е) сәуле ағыны
13. Жақын заттарды қарастырған кезде көздің көру сәулелері 

фокусталған затқа қиылысатын позицияны алу мүмкіндігі
А) синергия
В) конвергенция
С) энергия
D) индустрия
Е) инновация
14. Жарық бетіндегі жарық ағынының тығыздығы
А) жарықтандыру
В) конвергенция
С) ылғал өткізгіштігі
D) ауа өткізгіштігі
Е) игерілуі
15.Табиғи жарық коэффициентін анықтаудың екі әдісі бар:
А) органолептикалық және өндірістік
В) эксперименттік және есептік
С) ішкі және сыртқы
D) жоғары және төмен
Е) ішкі және есептік
16. Жасанды жарықтандыру түрлерінің саны:
А) 3
В) 5
С) 12
D) 2
Е) 9
17. Жасанды жарықтандыру түрлері:
А) жұмыс, авариялық және эвакуациялық
В) арнайы, ұтымаралық және авиациялық
С) жоғары және төмен, авиациялық
D) ішкі және сыртқы, төмендетілген
Е) ішкі және сыртқы, жұмыс
18. Шу сияқты ауыр ауруларды тудыруы мүмкін:
А) бас ауруы, ашуланшақтық, есте сақтау мен зейіннің әлсіреуі
В) туберкулез, остеохондроз, артрит, полиартрит
С) бас аурулары, остеохондроз, артрит, полиартрит
D) радикулит, остеохондроз, артрит, полиартрит
Е) короновирус, остеохондроз, артрит, полиартрит
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19. Жеке қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
А) бронжилеттер, құлаққаптар, дем алатын костюмдер
В) шуға қарсы құлаққаптар, ішпектер, шлемдер, каскалар және 

костюмдер
С) ішпектер, құлаққаптар, дем алатын костюмдер
D) костюмдер құлаққаптар, ішпектер, дулыға, дулыға және костюмдер
Е) дулыға құлаққаптар, дем алатын костюмдер
20. Жұмыс орнын еңбек құралдарымен және заттарымен жарақтандыру 

және оларды белгілі бір тәртіппен орналастыру бойынша іс-шаралар жүйесі:
А) Жұмыс орнын ұйымдастыру
В) өндірісті оңтайландыру
С) өндірісті жаңғырту
D) экономикалық тиімділік
Е) жұмыс орнын аттестаттау
21. Өндірістік жабдықтардың (станоктар, машиналар, агрегаттар және 

т. б.) негізгі түрлерімен жұмыс жиһазымен қажетті технологиялық және 
ұйымдастырушылық жабдықтармен қамтамасыз ету:

А) жабдықты жөндеу
В) өндіріс басшылығы
С) Жұмыс орнын жабдықтау
D) өндіріс индустриясы
Е) оңтайландыру және жаңғырту
22. Жабдықтар элементтерге бөлінеді:
А) зертханалық және есептік пайдалану
В) тұрақты және уақытша пайдалану С) ішкі және сыртқы пайдалану
D) жоғары және төмен пайдалану
Е) зертханалық және уақытша пайдалану
23. Оргоснастканың маңызды элементтерінің бірі:
А) жұмыс орындарындағы сигналдық құрылғылар мен байланыс 

құралдары
В) жұмыс орындарындағы газтұтқыш құрылғылар мен байланыс 

құралдары
C) қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шулы құрылғылар
D) қауіпсіздікті қамтамасыз ететін үнсіз құрылғылар
Е) қауіпсіздікті қамтамасыз ететін электр құрылғылары
24. Адамның іс-әрекеті үшін еңбек заңдылықтарын және оның еңбек 

құралдарымен және өндірістік ортамен өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым
А) морфология
В) эргономика
С) психология
D) философия
Е) эстетика
25. Тоқыма станоктарына қызмет көрсетудің үлкен шебі кезінде 

қолданылатын бағыт
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А) көлденең айналма маршрут
В) тікелей бағыт
С) параллель маршрут
D) төмендетілген маршрут
Е) ішкі маршрут
26. Алдын ала инженерлік, экономикалық, санитарлық-гигиеналық 

және басқа да зерттеулер негізінде, сондай-ақ өндіріс қызметкерлерінің озық 
тәжірибесін пайдалана отырып, белгілі бір еңбек процесі үшін әзірленген 
еңбекті ұйымдастыру жобасын шоғырландырылған баяндау

А) алдын ала жоба
В) еңбекті ұйымдастыру картасы
С) қорытынды есеп
D) жабдықты жаңғырту
Е) жоба есебі
27. Құрылымдық бөлімшелер бойынша және жалпы кәсіпорын 

бойынша жұмыс орындарын аттестаттау аяқталғаннан кейін
А) техникалық-экономикалық талдау
В) алдын ала талдау
С) инженерлік зерттеулер
D) гигиеналық талдау
Е) Экономикалық зерттеулер
28. Экономиканы дамытудың қанша жолы бар?
А) 3
В) 2
С) 8
D) 11
Е) 6
29. Еңбек өнімділігі заттай мәнде айқындалады
формула бойынша
А) ЖМ=Жм/Сағ.
В) ЖМ=В/(Т+Тов)
С) Рт =В/(Т+Тов)
D) Шс =В/(Т+Тов)
Е) Кн =В/(Т+Тов)
30. Ғылым мен техниканың прогрессивті қозғалысы, табиғаттың

сыртқы күштерін кең тану және дамыту негізінде әлеуметтік өндірістің 
өндіргіш күштерінің барлық элементтерінің эволюциялық дамуы:

А) ғылыми-техникалық прогресс (ҒТП)
В) ғылыми-медициналық эволюция
С) персоналды дамыту
D) өндіріс индустриясы
Е) ғылымды игеру
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Қысқаша қорытынды

"Еңбекті қорғау" ұғымы деп еңбек қызметі процесінде адамның 
қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз 
ететін заңнамалық актілер мен оларға сәйкес келетін әлеуметтік-
экономикалық, техникалық, гигиеналық және ұйымдастырушылық іс-
шаралар жүйесін түсіну керек. Өндірістегі қауіпсіздік барлық ұйымдарда 
болуы керек. Кәсіпорында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, 
өндірістегі қауіпсіздік техникасы ережелері қызметкерлердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және жалпы өнімділікті арттыруға мүмкіндік беретінін 
түсіндіреміз. Жұмыс орнында тәртіпті сақтау, сондай-ақ еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы, өндірістегі қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелері 
Жұмыс орнын қауіпсіз сақтау үшін қажет. Кәсіпорындағы еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс 
тиімді болады.

Трикотаж, тоқыма және галантерея кәсіпорындарының технологиялық 
жабдықтарының техникалық жабдықталуы мен орналасуына өндіріс 
көлемінің ұлғаюы, еңбек өнімділігінің артуы, өнімнің сапасын жақсарту және 
ассортиментін кеңейту, сондай-ақ жобаланған өнімге сұраныс көп жағдайда 
байланысты болады.
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2 БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ЖӘНЕ 
ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ 

РЕСІМДЕУ

Оқу мақсаттары:
- жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы талдау үшін 

іздеу бағдарламаларын орындау;
- іздеу бағдарламаларын пайдалану;
- смета жасау ережелері мен бірлі-жарым нормативтерді сақтауға ; ;
- трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдарын өндіру кәсіпорындарын 

жоспарлау негіздерін ажырату;
- технологиялық процестерді автоматты басқарудың Кәсіби 

бағытталған ақпараттық жүйелерін қолдану;
- шығындар сметасын жасау және өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау;
- осы өндірістің учаскелері (цехтары) бойынша айлық жоспардың 

негізгі көрсеткіштерін есептеу;
- осы өндіріс учаскесінің жылдық жұмыс жоспарын құру;
- жұмыс тиімділігі мен еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған іс-

шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу.

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер электроника 

негіздері бар Электротехника, сызу, материалтану, Техникалық механика 
негіздері, қауіпсіздік техникасы, талшықты материалдарды бастапқы өңдеу 
технологиясы сияқты пәндерді оқуы керек.

Қажетті оқу материалдары:
- қалам;
- дәптер;
- қарындаш;
- сызғыш;
- өшіргіш;
- Қазақстан Республикасы сметасының 2018 бағдарламасы;
- MS Project;
- АВС-4;
- SANA-2015.
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Кіріспе

Бұл модуль трикотаж, тоқыма, галантерея материалдарын өндіру 
кезінде жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы қабылдау 
және талдау бойынша жалпы мәліметтерді толығырақ сипаттайды. Сондай-ақ 
жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және талдау 
үшін іздеу бағдарламалары келтірілген.

Бұдан басқа, трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісі учаскесінің 
және Қазақстан Республикасының "тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің 
қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің жылдық 
жұмыс жоспарлары келтірілген.

2.1 Жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы 
қабылдау және талдау

Жобалау-сметалық құжаттама-жобаның мәнін ашатын және оның 
орындылығы мен іске асырылуының негіздемесін қамтитын құжаттар 
кешені; мәтіндік және графикалық материалдарды қамтитын және күрделі 
құрылыс объектілері мен инженерлік коммуникацияларды салуды, 
реконструкциялауды және/немесе техникалық қайта жарақтандыруды 
қамтамасыз ету үшін сәулет, функционалдық-технологиялық, 
конструкциялық және инженерлік-техникалық шешімдерді айқындайтын 
құжаттама.

Жекелеген құрылыс объектілері үшін Жобалау құжаттамасының 
мазмұны мен көлемі нормативтік құжаттармен, жобалар мен сметаларды 
әзірлеу бойынша нұсқаулықтармен айқындалады.

Қазақстан Республикасының қала құрылысы кодексі инвестордың 
немесе құрылыс салушының мүліктік құқықтары тиісті түрде ресімделген 
жер учаскесінің шекараларында коммерциялық және өнеркәсіптік 
жылжымайтын мүлік объектілерінің жоспарланатын құрылысына, 
реконструкциясына, күрделі жөнделуіне (егер жөндеу жүргізу кезінде 
конструкциялық және тіреу элементтері, сондай-ақ көлемді сипаттамалары 
мен ғимараттың қауіпсіздігі өзгерсе) жобалау және сметалық құжаттамасын 
әзірлеу міндеттілігін белгілейді. Жеке ғимараттар үшін жобалау 
құжаттамасын әзірлеу талап етілмейді.

Жобалау құжаттамасының жиынтығы мәтіндік бөлікті және 
графикалық бөлікті қамтиды. Жобалау құжаттамасының жинақтылығы мен 
мазмұны жобалау құжаттамасы бөлімдерінің құрамы және олардың 
мазмұнына қойылатын талаптар туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысымен (2020 жылғы 1 қазандағы өзгерістермен) белгіленеді. Мәтіндік 
жобалау материалдарында құрылыс объектісі туралы мәліметтер, 
Қабылданған инженерлік-техникалық шешімдердің тізбесі, түсіндірме жазба, 
жобалау құжаттамасын дайындауды регламенттейтін нормативтік-
техникалық құжаттарға сілтемелер, сондай-ақ қабылданған шешімдерді 
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негіздейтін жобалау есептері қамтылуға тиіс. Графикалық бөлімде сызбалар, 
жоспарлар және графикалық нысандағы басқа құжаттар түрінде қабылданған 
жобалық-техникалық шешімдер көрсетілген сызбалар бар [14].

Графикалық материал (сызбалар) сәулет-жоспарлау, құрылымдық-
жинақтау және технологиялық шешімдерді көрсетеді. Есептік-түсіндірме 
жазбада құрылыстың техникалық мүмкіндігін, нақты жағдайларда жұмыстың 
сенімділігі мен қауіпсіздігін негіздейтін мәліметтер болады. Сметалық-
экономикалық бөлігі құрылыстың құнын анықтайды, қаржылық, 
материалдық-техникалық және еңбек ресурстары шығындарының 
орындылығын негіздейді [14].

Жобалық құжаттаманы дайындау. Күрделі құрылыс объектілерінің 
қауіпсіздігіне әсер ететін жобалау құжаттамасын дайындау бойынша жұмыс 
түрлерін осындай жұмыс түрлеріне рұқсат беру туралы өзін-өзі реттейтін 
ұйым берген куәлігі бар дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар ғана 
орындауға тиіс. Жобалау құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстардың 
өзге де түрлерін кез келген жеке немесе заңды тұлғалар орындауы мүмкін.

Құрылыс салушы не шарт негізінде құрылыс салушы немесе Тапсырыс 
беруші тартатын жеке немесе заңды тұлға жобалау құжаттамасын 
дайындауды жүзеге асыратын тұлға бола алады. Жобалау құжаттамасын 
дайындауды жүзеге асыратын тұлға жобалау құжаттамасын дайындау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және үйлестіреді, жобалау 
құжаттамасының сапасы және оның техникалық регламенттердің 
талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады. Жобалау құжаттамасын 
дайындауды жүзеге асыратын тұлға жобалау құжаттамасын дайындау 
бойынша жұмыстардың белгілі бір түрлерін мұндай тұлға жұмыс түрлеріне 
қойылатын талаптарға сәйкес келген жағдайда дербес және (немесе) 
көрсетілген талаптарға сәйкес келетін басқа да адамдарды тарта отырып 
орындауға құқылы.

Жеке ғимарат құрылысы объектілерін (қабаттар саны үштен аспайтын, 
бір отбасының тұруына арналған жеке тұрған ғимараттар) салу, 
реконструкциялау, күрделі жөндеу кезінде жобалау құжаттамасын 
дайындауды жүзеге асыру талап етілмейді.

Жобалау кезеңі. Бұрын қолданыста болған нормативтік құжаттарға 
қарағанда [1] "Жобалау құжаттамасы бөлімдерінің құрамы және олардың 
мазмұнына қойылатын талаптар туралы" Ережеде жобалау сатылылығы: 
"ТЭН", "жоба", "жұмыс жобасы" көзделмеген, ал "жобалау құжаттамасы" 
және "жұмыс құжаттамасы"деген ұғымдар пайдаланылады.

Ереженің 4-тармағына сәйкес жұмыс құжаттамасы құрылыс процесінде 
сәулет, техникалық және технологиялық шешімдерді іске асыру мақсатында 
әзірленеді. Сонымен қатар, Ережеде жобалық құжаттаманы дайындаумен 
қатар, оны дайындағаннан кейін де оны орындау мүмкіндігін анықтайтын 
жұмыс құжаттамасын әзірлеу дәйектілігі туралы нұсқаулар жоқ.

Бұл ретте жұмыс құжаттамасының көлемін, құрамын және мазмұнын 
Тапсырыс беруші (құрылыс салушы) жобалау құжаттамасындағы 
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шешімдердің егжей-тегжейлі дәрежесіне қарай айқындауға тиіс және 
жобалауға арналған тапсырмада көрсетіледі.

Жұмыс құжаттамасы-құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізу, 
құрылысты жабдықпен, бұйымдармен және материалдармен қамтамасыз ету 
және/немесе құрылыс бұйымдарын дайындау үшін қажетті күрделі құрылыс 
объектісінің бекітілген жобалау құжаттамасында қабылданған техникалық 
шешімдерінің іске асырылуын қамтамасыз ететін мәтіндік және Графикалық 
құжаттардың жиынтығы. Жұмыс құжаттамасының құрамына жұмыс 
сызбаларының негізгі жиынтықтары, жабдықтардың, бұйымдар мен 
материалдардың ерекшеліктері, сметалар, негізгі жиынтықтың жұмыс 
сызбаларына қосымша әзірленген басқа да қоса берілген құжаттар кіреді [9].

Құрылыс объектілерінің ерекшелігіне және жобалау және жұмыс 
құжаттамасын әзірлеудің толықтығына байланысты жобалаудың базалық 
бағасының ұсынылатын арақатынасы жобалау жұмыстарын орындаушы мен 
Тапсырыс беруші арасындағы келісім бойынша түзетілуі мүмкін.

Бұдан басқа, егер жобалауға арналған тапсырмада жобалық 
құжаттаманы бір мезгілде әзірлеу және жұмыс құжаттамасын толық немесе 
ішінара әзірлеу көзделсе, онда базалық бағаның жиынтық пайызы құрылысқа 
тапсырыс беруші (құрылыс салушы) мен жобалық құжаттамада қамтылған 
сәулет, функционалдық-технологиялық, конструкциялық және инженерлік-
техникалық шешімдерге, сондай-ақ олардың егжей-тегжейлі дәрежесіне 
қарай осындай құжаттаманы дайындауды жүзеге асыратын тұлға арасындағы 
келісім бойынша айқындалады.

Жобалық құжаттама бөлімдерінің құрамы.

17кесте-жобалық құжаттама бөлімдерінің құрамы
Бөлім 
нөмірі

Бөлімнің атауы Бөлім 
шифрі

1 " ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА " ТЖ
2 " Жер учаскесін жоспарлы ұйымдастыру сызбасы " ЖЖҰС
3 " Сәулет шешімдері» СШ
4 " Конструктивтік және көлемдік-жоспарлау шешімдері " КШ
5 "Инженерлік жабдықтар, инженерлік-техникалық 

қамтамасыз ету желілері туралы мәліметтер, Инженерлік-
техникалық іс-шаралар тізбесі, технологиялық 
шешімдердің мазмұны":
а) "электрмен жабдықтау жүйесі" кіші бөлімі (ИОС1);
ЭГ - найзағайдан қорғау және  жерге қосу 

ИОС
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17 - кестенің жалғасы.
o ЭС-электрмен жабдықтау (ТЖ-дан ЖТҚ-ға дейін)
o ЭМ - электр жабдықтары (компьютерлер, тоңазытқыштар, 
плиталар, кір жуғыш машиналар, электр розеткалары, 
сорғылар, қозғалтқыштар және т. б.) (аббревиатурадағы "М" 
әрпі орнатуды білдіреді)
o ЭО-электр жарығы (ішкі)
o ЭН-сыртқы электр жарығы.[13]
* б) "Сумен жабдықтау жүйесі" кіші бөлімі (ИОС2);
• в) "Су бұру жүйесі" кіші бөлімі (ИОС3);
* г) "Жылыту, желдету және ауаны баптау, жылу желілері" 
кіші бөлімі (ИОС4);
* д) "Байланыс желілері" кіші бөлімі (ИОС5);
* е) "Газбен жабдықтау жүйесі" кіші бөлімі (ИОС6);
ж) "Технологиялық шешімдер" кіші бөлімі (ИОС7);

6 " Құрылысты ұйымдастыру жобасы" ҚҰЖ
7 "Күрделі құрылыс объектілерін бұзу немесе демонтаждау 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жобасы" (қажет болған 
жағдайда бұзу немесе демонтаждау)

ҚДЖ

8 "Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар тізбесі» ҚОҚ
9 "Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар" ӨҚ
10 "Мүгедектердің қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-

шаралар"
МҚҚ

101 " Күрделі құрылыс объектісін қауіпсіз пайдалануды 
қамтамасыз етуге қойылатын талаптар "

ҚҚТ

11 " Күрделі құрылыс объектілерін салуға смета" ҚС
111 " Энергетикалық тиімділік талаптарын және үйлерді, 

құрылыстар мен ғимараттарды пайдаланылатын 
энергетикалық ресурстарды есепке алу аспаптарымен 
жарақтандыру талаптарын сақтауды қамтамасыз ету 
бойынша іс-шаралар "

ЭТ

12 Заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда өзге де 
құжаттама, оның ішінде:
Азаматтық қорғаныс бойынша іс-шаралардың, табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
бойынша іс-шаралардың тізбесі

АҚТЖ

қауіпті өндірістік объектілерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік 
декларациясы

ӨҚД

Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясы ГҚД

Жобалық құжаттаманы сараптау. Күрделі құрылыс объектілерінің 
жобалау құжаттамасы және осындай жобалау құжаттамасын дайындау үшін 
орындалатын инженерлік ізденістердің нәтижелері келісілген жағдайларды 
қоспағанда (құрылысқа рұқсат алу талап етілмейтін күрделі емес 
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объектілерді жобалау және т.б.) сараптамаға жатады, жобалау құжаттамасын 
сараптау және/немесе инженерлік ізденістердің нәтижелерін сараптау 
мемлекеттік сараптама нысанында не мемлекеттік емес сараптама нысанында 
жүргізіледі. Мемлекеттік емес сараптаманың қорытындысын құрылыс 
қадағалауы мемлекеттік сараптаманың қорытындысымен бірдей қабылдауға
тиіс.

Сараптаманың мәні жобалау құжаттамасының техникалық 
регламенттердің талаптарына, сондай-ақ инженерлік ізденістердің 
нәтижелеріне сәйкестігін бағалау және инженерлік ізденістер нәтижелерінің 
техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін бағалау болып 
табылады.

Сараптама нәтижесі жобалау құжаттамасының техникалық 
регламенттердің талаптарына және инженерлік ізденістердің нәтижелеріне, 
жобалау құжаттамасы бөлімдерінің мазмұнына қойылатын талаптарға 
сәйкестігі (оң қорытынды) немесе сәйкес еместігі (теріс қорытынды) туралы, 
сондай-ақ инженерлік ізденістер нәтижелерінің техникалық регламенттердің 
талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды болып табылады.

ҚР жобалау-сметалық құжаттамасы бұл жобаның мәнін ашатын және 
оның орындылығы мен іске асырылуын негіздеуді қамтитын құжаттар 
кешені; мәтіндік және графикалық материалдарды қамтитын және күрделі 
құрылыс объектілері мен инженерлік коммуникацияларды салуды, 
реконструкциялауды және/немесе техникалық қайта жарақтандыруды 
қамтамасыз ету үшін сәулет, функционалдық-технологиялық, 
конструкциялық және инженерлік-техникалық шешімдерді айқындайтын 
құжаттама. Жекелеген құрылыс объектілері үшін Жобалау құжаттамасының 
мазмұны мен көлемі нормативтік құжаттармен, жобалар мен сметаларды 
әзірлеу бойынша нұсқаулықтармен айқындалады. Сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс саласында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін: 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын жүргізуге жобалау – сметалық құжаттаманы (бұдан әрі-ЖСҚ) 
әзірлеу қажет (егер қажетті құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін 
ЖСҚ әзірлеу міндетті болып табылса). ҚР "Қазақстан Республикасындағы 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Заңының 60-бабы), 
оның ішінде реконструкциялауға арналған жобалау-сметалық құжаттама; 
әзірленген ЖСҚ-ға тиісті сараптама жүргізу; әзірленген ЖСҚ негізінде 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындау.

"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 60-
бабының 2-тармағына сәйкес жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасынсыз 
не нобайлар (нобайлық жобалар) бойынша Тапсырыс беруші (меншік иесі) 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша 
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәулет, қала құрылысы 
және:

- сейсмикалық қауіптілігі жоғары немесе іске асыру кезінде арнайы 
жобалық шешімдер мен іс-шараларды талап ететін өзге де ерекше 
технологиялық (гидротехнологиялық) және геотехникалық жағдайлары бар 
аймақтардағы құрылыстан басқа, жеке ғимаратлер салу;

-жеке үй жанындағы учаскелерде немесе бау-бақша серіктестіктері 
учаскелерінде орналасқан уақытша құрылыстар, сондай-ақ маусымдық 
жұмыстар мен шалғайдағы мал шаруашылығы үшін тұрғын және (немесе) 
шаруашылық-тұрмыстық ғимаратлар тұрғызу;

-тұрғын үйлердегі (тұрғын ғимараттардағы) тұрғын және тұрғын емес 
ғимаратларды қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау), қосымша 
жер учаскесін бөлуді (аумақты кесуді) талап етпейтін, көтергіш 
конструкцияларға, Инженерлік жүйелер мен коммуникацияларға қандай да 
бір өзгерістер енгізумен байланысты емес, сәулет-эстетикалық, өртке қарсы, 
жарылысқа қарсы және санитариялық сапаларды нашарлатпайтын, 
пайдалану кезінде қоршаған ортаға зиянды әсер етпейтін;

- азаматтардың жеке пайдалануына арналған басқа да техникалық 
жағынан күрделі емес құрылыстардағы өзгерістер [15].

Қазақстан Республикасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу. 
Қалған жағдайларда объектілер мен олардың кешендерін салу 
(реконструкциялау, реставрациялау, кеңейту, техникалық қайта 
жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), сондай-ақ коммуникациялар 
тарту, аумақты инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру және 
көгалдандыру белгіленген тәртіппен бекітілген егжей-тегжейлі жоспарлау 
жобаларына, құрылыс салу жобасына сәйкес әзірленген жобалау (жобалау-
сметалық) құжаттамасы бойынша жүзеге асырылады, елді мекеннің бас 
жоспары (немесе тұрғындарының саны бес мың адамға дейінгі елді 
мекендерді дамытудың және оларда құрылыс салудың оларды алмастыратын 
схемасы) негізінде орындалған болып есептеледі. Қазақстан 
Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрменің 
объектілері бойынша жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамасын бір мезгілде әзірлеуге жол беріледі. Бұл ретте осы бап 2013 
жылғы желтоқсанда 1-1-тармақпен толықтырылды, оған сәйкес "объектілерді 
және олардың кешендерін жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасынсыз не 
белгіленген тәртіппен сараптамадан өткізілмеген жобалау (жобалау-
сметалық) құжаттамасы бойынша салған (Кеңейткен, жаңғыртқан, 
техникалық қайта жарақтандырған, реконструкциялаған, қалпына келтірген, 
күрделі жөндеген) жағдайда құрылыс-монтаждау жұмыстары Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес 
тоқтатыла тұрады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын қайта бастау белгіленген тәртіппен 
сараптамадан өткен тиісті жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы болған 
кезде ғана жүргізіледі". Егер Қазақстан Республикасының сәулет, қала 
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құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, 
белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасынсыз құрылысқа жол 
берілмейді. Демек, құрылыстың алдында жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамасын әзірлеу болуға тиіс. Жобалау және жобалау-сметалық 
құжаттама ұғымдары Заңның 1-бабында белгіленген. Заңның 60-бабының 4-
тармағына сәйкес жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамасының міндетті құрамы мен мазмұны сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс істері бойынша уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен мемлекеттік 
нормативтерде белгіленеді. Жобалау процесінде бастапқы берілген 
параметрлерді, сипаттамаларды, конструкциялық схемаларды немесе 
жекелеген көлемдік-жоспарлау, инженерлік-техникалық және технологиялық 
жобалау шешімдерін нақтылауды және нақтылауды талап ететін құрылыстың 
нормативтік ұзақтығы 24 айдан асатын тұрғын үй-азаматтық немесе 
өндірістік мақсаттағы ірі объектілер (үйлер, ғимараттар, кешендер, Көлік 
және инженерлік коммуникациялар, тіршілікті қамтамасыз етудің өзге де 
объектілері) бойынша жобалау-сметалық құжаттама екі сатыда әзірленеді: 
бірінші саты – жоба (П), әдетте, жобалау алдындағы құжаттаманың 
қорытындылары мен көрсеткіштері негізінде әзірленетін және заңнамада 
белгіленген тәртіппен бекітуге жататын; екінші кезең – бірінші кезеңде 
бекітілген жоба негізінде әзірленетін жұмыс құжаттамасы (Р). Мемлекеттік 
немесе қоғамдық мүдделерді қозғайтын және мемлекеттік инвестициялардың 
қатысуымен жүзеге асырылатын аса маңызды объектілердің құрылысына 
жобалық құжаттама да екі сатыда әзірленеді. Жобалау құжаттамасына, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, жобалау 
басталғаннан кейін қолданысқа енгізілген (күшіне енген) жаңа (өзгертілген, 
толықтырылған) мемлекеттік және мемлекетаралық нормативтердің 
нормалары мен ережелері қолданылмайды. Тапсырыс беруші мен 
орындаушы (мердігер, бас жобалаушы) арасында жасалған жобалау-
сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған шарттың күшіне енген күні 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген жобалау 
жұмыстарына мердігерліктің ерекшеліктеріне сәйкес жобалаудың басталуы 
болып есептеледі. Бұл ретте Тапсырыс беруші Мердігерге жобалауға 
арналған бекітілген тапсырманы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы 
әзірлеу үшін қажетті басқа да бастапқы деректерді беруге тиіс.

Мемлекет басшысы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген 
"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңға қол 
қойды, онда заңға, атап айтқанда 60 және 64-1-баптарға өзгерістер енгізілді. 
60-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "7. Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін 
үш және одан да көп жыл ішінде құрылысы басталмаған жобалау (жобалау-

  
 



124

сметалық) құжаттамасы ескірген болып есептеледі және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен түзетілгеннен, 
қайтадан сараптама жүргізілгеннен және қайта бекітілгеннен кейін іске асыру 
үшін пайдаланылады. Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін үш және одан да көп жыл ішінде 
жобалау-сметалық құжаттама әзірленбеген және бекітілмеген жобалау 
алдындағы құжаттама ескірген болып есептеледі және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен түзетілгеннен, 
қайтадан сараптама жүргізілгеннен және қайта бекітілгеннен кейін іске асыру 
үшін пайдаланылады". Осы бап мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-
тармақтармен толықтырылды: "7-1. Жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамасын түзетуді жүзеге асыру үшін оны әзірлеген жобалау ұйымы 
тартылады. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының авторын тарту 
мүмкін болмаған жағдайда, жобалау ұйымы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген рәсімдер бойынша айқындалады [14].

18кесте- Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған бағалар 
(трикотаж кіші сала)
№ 
рн

Жобалау объектісі Жобаланатын 
объектінің 
негізгі 
көрсеткіші

Жұмыс 
құжаттамасын 
әзірлеу 
құнының 
тұрақты 
шамалары, 
мың тг.

Жұмыс 
құжаттамасын
әзірлеу құнына 
қатынасы

А В K1

жобасында

К2 жұмыс 

жобасы
1 Қуаты жылына 10-нан 30 

млн. жұпқа дейін шұлық-
ұйық бұйымдарын өндіру 
бойынша фабрика

1 млн. жұп 93,44 6,92 0,17 1,08

2 Қуаты жылына 6-дан 9 
млн. данаға дейін киім-
кешек трикотажын өндіру 
бойынша фабрика

1 млн. дана. 81,42 12,09 0,29 1,14

3 қуаты жылына 4-тен 6 млн. 
данаға дейін жоғарғы 
трикотаж өндіру бойынша
фабрика

Сондай 86,99 17,58 0,28 1,14

  
 



125

18 - кестенің жалғасы.
4 Қуаты жылына 5-тен 10 

мың т-ға дейінгі трикотаж 
жаймасын өндіру бойынша
фабрика

1 мың.
Т

75,10 35,53 0,23 1,11

5 Қуаты жылына 5-тен 15 
млн. данаға дейін трикотаж 
жаймадан бұйымдар тігу 
бойынша фабрика

1 млн. 
дана.

57,73 3,42 0,22 1,11

6 Қуаты жылына 15-тен 20 
млн. жұпқа дейін боялған 
иірімжіптен тұрмыстық 
және техникалық қолғаптар 
өндіру бойынша фабрика

1 млн. 
жұп

32,21 7,01 0,31 1,15

7 Жылына қуаты 10 мың. м2 в 
год жасанды үлбір 
шығаратын фабрика

1
фабрика

364,60 - 0,21 1,11

19кесте Тоқыма-галантерея кіші саласы
№ 
рн

Жобалау объектісі 
жұмыс құжаттамасын 

Жобаланатын 
объектінің 
негізгі 
көрсеткіші

Әзірлеу
құнының 
тұрақты 
шамалары, мың 
тг.

Жұмыс 
құжаттамасын
әзірлеу құнына 
қатынасы

а в K1

жобасында

К2 жұмыс 

жобасы

1 2 3 4 5 6 7
1 Қуаты жылына 15-тен 30

млн. м2-ге дейінгі 1 
Гардин-тюль немесе 
шілтер фабрикасы 

1 млн. м2 97,92 4,41 0,20 1,10

2 600 станокқа арналған 2 
таспа тоқу фабрикасы

1 фабрика 354,26 - 0,14 1,07

Сметалық құжаттама сметалық нормалардың нормативтік-есептік 
көрсеткіштері мен құрылыс ресурстарына ағымдағы бағалар негізінде 
жасалады.

Арнайы техникалық шарттар бойынша жобалау-сметалық 
құжаттаманы әзірлеу кезінде және ресурстар шығысының элементтік 
сметалық нормаларының жинақтарында жоқ конструкциялар мен жұмыс 
түрлерінің (оның ішінде бірегей) сметалық құнын айқындау үшін 
"құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі 
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және оның құрамы" Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына 
сәйкес жобаның (жұмыс жобасының) құрамында бекітілетін жеке сметалық 
нормалар әзірленеді», Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы 
бұйрығымен бекітілген.

Жұмыстардың, ресурстардың түрлері (атаулары), олардың шифрлары, 
кодтары, өлшем бірліктері сметалық нормалар жинақтарында көзделген 
ұқсас позицияларға сәйкес келтіріледі.

Жұмыс көлемі құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемдерінің 
ведомостары, жабдық номенклатурасы бойынша тапсырыстық ерекшеліктер, 
сондай-ақ жобаның жұмыс сызбалары негізінде айқындалады.

Ресурстарды бөлу Қазақстан Республикасының аумағында 
қолданылатын сметалық нормаларға сәйкес жобалау материалдары 
(материалдарға, бұйымдарға, конструкцияларға және жабдықтарға арналған 
жұмыс сызбалары, ведомостар және ерекшеліктер) бойынша жүргізіледі.

Сметалық нормалар құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстарына, 
жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормаларды 
қолдану бойынша нормативтік–техникалық құжаттарда және осы бұйрықпен 
бекітілген тиісті жинақтардың техникалық бөліктерінде қамтылған 
талаптарды, шарттар мен шектеулерді ескере отырып, нақты құрылыстың 
және құрылыс көзделіп отырған ауданның шарттары үшін қабылданады. Бұл 
ретте материалдық ресурстарға сметалық бағалар ұтымды логистикаға 
сүйене отырып, олардың әкімшілік-аумақтық тиесілігіне қарамастан, жақын 
карьерлерден немесе өндіруші кәсіпорындардан құрылыс орнына жақын қала 
немесе ауданның әкімшілік орталығы бойынша қабылданады. Көлік 
схемаларын тапсырыс беруші бекітеді.

Әрбір жұмыс түрі ресурстық көрсеткіштер түрінде ұсынылады: еңбек 
шығындары (адам–сағат), құрылыс машиналарына қажеттілік (машина–
сағат), материалдық ресурстарға қажеттілік (қабылданған өлшем 
бірліктерінде: текше метр; шаршы метр; тонна және басқалар).

Материалдық ресурстардың атаулары жобаға салынған материалды 
бірегей сәйкестендіруге мүмкіндік беретін марканы, негізгі параметрлерді, 
техникалық сипаттамаларды, стандарттың белгілерін көрсете отырып 
келтіріледі.

Әрбір жергілікті ресурстық ведомосқа (сметаға) қосымша түрінде 
ведомость (смета) бойынша ресурстарға жиынтық қажеттілік аттас 
ресурстарды жиынтықтау арқылы беріледі. Бұл ретте ресурстар олардың 
жиынтық құнының кему тәртібімен топтастырыла және саралана отырып 
орналастырылады.

Ведомость (смета) бойынша ресурстарға жиынтық қажеттілік мынадай 
ретпен көрсетіледі:

1) Жұмысшы–құрылысшылардың еңбек шығындары, адам-сағат;
2) жұмыстардың орташа өлшенген разряды;
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3) аттас позициялардың жиынтық құнының кему тәртібімен 
топтастырылған және сараланған құрылыс машиналары мен тетіктері, 
машина-сағат;

4) аттас позициялардың жиынтық құнының кему тәртібімен топтастыра 
және саралай отырып, қабылданған өлшем бірліктеріндегі материалдық 
ресурстар;

5) жүктерді тасымалдау (кластары, көлік түрлері және қашықтықтары 
бойынша));

6) мердігерді жеткізудің инженерлік жабдығы (ранжирленген 
тәртіппен).

Ресурстар топтастырылған және сараланған тәртіппен, аттас 
позициялардың жиынтық құнының кему тәртібімен орналастырылады.

Құрылыс және монтаждау жұмыстарының жекелеген түрлеріне, 
сондай-ақ жабдықтардың құнына арналған жергілікті ресурстық сметалар 
мен сметалық есептер тиісті бөлімдер бойынша (осы мемлекеттік нормативке 
2 немесе 3-қосымшаларға сәйкес жергілікті ресурстық ведомостармен 
біріктірілген нысандар бойынша) жергілікті ресурстық ведомостардың 
негізінде жасалады. Сметалық құн сметаларды жасау кезіндегі ағымдағы
бағалардағы жекелеген ресурстарды бағалау жолымен тікелей шығындардың 
баптары бойынша есептеледі.

Жергілікті ресурстық сметалар бөлек жасалады:
1) ғимараттар мен құрылыстар бойынша:
Құрылыс, арнайы құрылыс жұмыстарына, металл конструкцияларын 

монтаждауға, ішкі санитариялық–техникалық жұмыстарға (су құбыры, кәріз, 
жылыту, желдету, ауаны кондиционерлеу және басқалар), ішкі электр 
жарығына, электр күш қондырғыларын, Технологиялық құбырларды 
монтаждауға, жабдықты монтаждау және сатып алуға (жабдықты жобалық 
жағдайға орнатумен байланысты металл конструкцияларын монтаждауды 
қоса алғанда), Бақылау–өлшеу аспаптары мен автоматикаға, тогы әлсіз 
құрылғыларға (байланыс, сигнализация) автоматтандырылған басқару 
жүйесі, өнеркәсіптік байланыс, жабдыққа арналған іргетастар, арнайы 
негіздер, жабдықтар мен құбыржолдарды қаптау және оқшаулау, химиялық 
қорғаныш жабындары, арналар, өнеркәсіптік пештер мен құбырлар, 
гидромеханизирленген, тау-кен қазу, тау-кен аршу және басқа да жұмыстар, 
құрылғыларды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалды, жиһазды сатып 
алу;

2) жалпы алаңдық жұмыстар бойынша:
тік жоспарлауға, инженерлік желілерді, кірме және цехаралық жолдар 

мен жолдарды орнатуға, аумақты абаттандыру мен көгалдандыруға, шағын 
сәулет нысандарына.

Әрбір сметаның құрамында Құрылыс және монтаждау жұмыстарының 
жекелеген түрлері ғимараттың, құрылыстың конструктивтік элементтері, 
жұмыс түрлері мен құрылғылар бойынша бөлімдерге топтастырылады.
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Сметалардағы жұмыс атауларының орналасу тәртібі және оларды 
бөлімдерге топтастыру жұмыстарды жүргізудің технологиялық дәйектілігіне 
сәйкес және құрылыстың жекелеген түрлерінің өзіндік ерекшеліктерін ескере 
отырып келтіріледі.

Жергілікті ресурстық сметалармен анықталған құнға тікелей атраттар, 
үстеме шығындар және сметалық пайда кіреді.

Тікелей шығындар ескеріледі:
1) құрылысшы жұмысшылардың жалақысы;
2) құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалану құны;
3) материалдарды, бұйымдар мен конструкцияларды тасымалдау құны;
4) мердігерді жеткізудің инженерлік жабдығының құны.
Мердігер мен Тапсырыс берушінің инженерлік жабдықтау тізбесі 

сметалық құжаттаманы жасау үшін бастапқы деректер құрамында Тапсырыс 
беруші бекітетін бөлу ведомосы бойынша айқындалады. Бұл ретте 
мердігердің инженерлік жабдықты жеткізуі "толық аяқталған" монтаждау 
шартымен жүзеге асырылады.

Тікелей шығындар ресурстық ведомостар бойынша қабылданған 
ресурстар көлемін ағымдағы бағалардағы осы ресурстар бірлігінің құнына 
көбейту қорытындыларын қосу жолымен айқындалады.

Сметалық жалақы келесі түрлерден тұрады:
1) Жұмысшы–құрылысшылардың жалақысы;
2) машинистердің (құрылыс машиналары мен тетіктерін басқарумен 

және оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылардың) жалақысы.
Құрылысшылардың жалақысы тікелей Құрылыс және монтаж 

жұмыстарымен айналысатын жұмысшылардың жалақысын қамтиды. 
Жұмысшы-құрылысшылардың сметалық жалақысы осы бұйрықпен 
бекітілген құрылыстағы сметалық жалақыны есептеу бойынша мемлекеттік 
нормативке сәйкес, Ресурстық ведомость бойынша тиісті еңбек шығындары 
және сметалық тарифтік ставкалар жинағы бойынша жұмысшы 
құрылысшылар адам–сағатының ағымдағы құны негізінде есептеледі.

Машинистердің жалақысы құрылыс машиналары мен механизмдерін 
пайдалануға арналған шығындар құрамына енгізіледі және сметалық 
тарифтік ставкалар жинағы бойынша ағымдағы бағадағы машиналар мен 
механизмдердің машина–сағаты құнының құрамында есептеледі.

Құрылыс машиналарын пайдалануға арналған шығындар қажетті 
машиналардың нормативтік қажеттілігіне (машина–сағатпен) және 1 (бір) 
машина–сағаттың ағымдағы бағасына сүйене отырып айқындалады. 
Құрылыс машиналары мен механизмдерінің 1 (бір) машина-сағатының 
ағымдағы бағасы тиісті кезеңге арналған құрылыс машиналары мен 
механизмдерін пайдалануға арналған сметалық бағалар жинағы бойынша 
айқындалады. Құрылыс машиналарын пайдалануға арналған сметалық 
бағалар осы бұйрықпен бекітілген ресурстық сметалық нормаларды әзірлеу 
және құрылыс машиналарын, механизмдерін және автокөлік құралдарын 
пайдалануға арналған сметалық бағаларды айқындау бойынша мемлекеттік 
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нормативке сәйкес механизмдердің машина–сағатының өзіндік құнын 
құрайтын ресурстардың ағымдағы құнының калькуляциясы негізінде 
есептеледі.

Материалдық ресурстардың құны осы бұйрықпен бекітілген ағымдағы 
бағалар мониторингі және құрылыс ресурстарының сметалық бағаларын 
есептеу бойынша мемлекеттік нормативке сәйкес Қазақстан 
Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағаларда айқындалады және 
кезекті кезеңге (тоқсанға) арналған құрылыс материалдарына, бұйымдары 
мен конструкцияларына арналған сметалық бағалар жинақтарына енгізіледі.

Қолданыстағы сметалық бағалар жинақтарында қажетті техникалық 
параметрлері мен сипаттамалары бар жекелеген құрылыс материалдары мен 
бұйымдарына бағалар болмаған жағдайда, олардың құнын өндірушілердің не 
оларды ресми ұсынатын дистрибьюторлардың кемінде екі баға ұсынысынан 
(прайс–парақтарынан) Тапсырыс берушінің қабылдаған және бекіткен 
шешімдеріне сәйкес айқындаған жөн. Бұл ретте прайс-парақтарда инкотермс 
терминімен франко түрін немесе жеткізу шарттарын көрсету міндетті болып 
табылады.

Тасымалдаудың сметалық құны көліктік–логистикалық схеманы, 
жүктің сыныбы мен сипаттамасын, жолдың санатын, көлік құралының типін 
және оның жүк көтергіштігін ескере отырып, кезекті кезеңге бекітілген 
құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалар жинағы 
бойынша айқындалады. Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған
сметалық бағалар жинағы осы бұйрықпен бекітілген құрылыс үшін жүктерді 
тасымалдау кезінде көлік шығыстарының шамасын айқындау бойынша
мемлекеттік нормативке сәйкес әзірленеді.

Жобалау деректеріне сәйкес конструкцияларды (металл және темір-
бетон және басқалар) бөлшектеу, нәтижесінде қайта қолдануға жарамды 
конструкцияларды, бұйымдар мен материалдарды алу көзделетін немесе 
жекелеген материалдарды (тас, қиыршықтас, орман және басқалар) 
құрылысқа ілеспелі өндіру жүргізілетін жағдайларда, жұмыс құжаттамасына 
"қайта қолдануға және ілеспе өндіруге арналған конструкциялардың, 
бұйымдар мен материалдардың болжамды көлемінің жеке ведомосы" қоса 
беріледі., қолданыстағы құрылыстарды бұзу және бұзу кезінде болжамды 
алу".

Конструкцияларды бөлшектеу және қолданыстағы құрылыстарды бұзу 
бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін комиссиялық акт және қайта 
қолданылатын және ілеспе өндіруден алынған конструкциялар, бұйымдар 
мен материалдар көлемінің нақты ведомосы жасалады.

Қолданыстағы құрылыстарды бөлшектеу және бұзу кезінде алынатын 
материалдар, конструкциялар мен қайта қолданылатын бұйымдар, сондай-ақ 
ілеспе өндіру материалдары Тапсырыс берушіге оның меншігі ретінде 
беріледі.

Жабдықтың сметалық құны осы жабдықты объект жанындағы қоймаға 
немесе жабдықты монтаждауға беру орнына сатып алуға және жеткізуге 
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арналған барлық шығындардың сомасы ретінде айқындалады. Жабдықтың 
сметалық құнына мыналар кіреді:

1) қосалқы бөлшектердің құнын, ыдыстың, орамның және деректеменің 
құнын қамтитын босату бағасы;

2) көлік шығыстары;
3) дайындау–қойма шығыстары (Тапсырыс берушінің жеткізу жабдығы 

үшін);
4) кедендік баждар мен салықтар;
5) шефмонтаж құны (шефмонтаж шарттарында жеткізілетін жабдық 

үшін).
Жабдықтың сметалық құнына енгізілетін кедендік баждар мен 

салықтар Қазақстан Республикасының кедендік және салық заңнамасына 
сәйкес есептеледі.

Жабдықты шефмонтаждау бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын 
өндіруші-жеткізушілер жеке тәртіппен, фирмада қабылданған нормативтер 
бойынша өз шығындарын калькуляциялаумен айқындайды және жеке 
жолмен жабдықтың жалпы прайс құнына енгізіледі.

Жабдықты әлеуетті жеткізушілер үшін прайс-парақтарда олардың 
болуы бойынша жоғарыда санамаланған құрауыштар бойынша жабдықтың 
жалпы құнын ашып көрсетуді көрсету міндетті шарт болып табылады.

Инженерлік жабдықтың құны осы бұйрықпен бекітілген ағымдағы 
бағалар мониторингі және құрылыс ресурстарының сметалық бағаларын 
есептеу бойынша мемлекеттік нормативке сәйкес әзірленетін кезекті кезеңге 
(тоқсанға, жартыжылдыққа) арналған инженерлік жабдыққа сметалық 
бағалар жинағы бойынша қабылданады.

Жинақтарда бағалар болмаған кезде инженерлік жабдықтың құны 
дайындаушы зауыттардың деректері бойынша, кемінде екі өндірушінің не 
оларды ресми ұсынатын дистрибьюторлардың прайс–парақтары бойынша, 
жобаға енгізілетін жабдықтың бағасын, жеткізу шарттары мен бәсекеге 
қабілеттілігін салыстыру (техникалық, сапалық және пайдалану 
сипаттамаларын салыстыру) нұсқаларынан Тапсырыс берушінің қабылдаған 
және бекітілген шешімдері негізінде айқындалады. Импорттық өндірістің 
инженерлік жабдықтарының позициялары бойынша әлеуетті өнім берушілер 
үшін сұрау салулардың (сұрау парақтарының, хаттар мен конкурстарға 
қатысуға шақырулардың) міндетті шарты жабдықтың жалпы прайс құнына 
көлік шығындарын қоса отырып, жабдықты объект маңындағы қоймаға дейін 
жеткізу болып табылады. Прайс-парақтарда инкотермс терминімен жеткізу 
шарттары, сондай-ақ мынадай құрауыштар бойынша жабдықтың жалпы 
құнының талдамасы көрсетілуге тиіс: босату бағасы, көлік шығыстары, 
кедендік баждар мен салықтар. Тапсырыс берушінің өнім берушіні таңдау, 
прайс-парақтар бойынша инженерлік жабдықтың типі, маркасы және құны 
бойынша бекітілген шешімдері жобалау ұйымына бастапқы деректер ретінде 
ұсынылады.
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Объектілерді салуға арналған технологиялық жабдықтың, жиһаздың 
және Мүкәммалдың құны тиісті қызмет саласында орталық мемлекеттік 
органдар мен олардың ведомстволары жүзеге асыратын техникалық саясат 
шеңберінде, мониторинг нәтижелері бойынша, дайындаушы зауыттардың 
ұсыныстарының немесе өндірушілердің немесе олардың ресми 
дистрибьюторларының жабдықтарды, жиһаздар мен мүкәммалды жеткізуге 
арналған конкурс нәтижелерінің сұрау салулары негізінде айқындалады. 
Сұрау салу немесе конкурс шарттары бойынша технологиялық жабдық пен 
Мүкәммалдың прайс құны оларды объект жанындағы қоймаға дейін 
жеткізуді, ал жиһаз бойынша жеткізуді, құрастыруды және жобалау орнына 
орналастыруды қамтуы тиіс. Прайс-парақтарда инкотермс терминімен 
жеткізу шарттары және құрауыштар бойынша жабдықтың жалпы құнының 
талдамасы: босату бағасы, көлік шығыстары, кедендік баждар мен салықтар, 
сондай-ақ жиһаз бойынша оларды құрастыру және орнына орнату бойынша
қызметтердің құны көрсетілуге тиіс.

Технологиялық жабдықты, жиһаз бен мүкәммалды, сондай-ақ олардың 
әлеуетті өнім беруші-өндірушілерін таңдауды Тапсырыс беруші алдын ала, 
жобалау басталғанға дейін немесе жобалау процесінде жобаның сметалық 
бөлімін әзірлеу басталғанға дейін жүзеге асырады. Технологиялық 
жабдықтың, жиһаздың және Мүкәммалдың құнын жобалау ұйымының 
тапсырыс берушісі бастапқы деректер ретінде ұсынады [14].

Тапсырыстарды орналастыру, объектілерді салу үшін технологиялық 
жабдықты, жиһаз бен мүкәммалды сатып алу және жеткізу тапсырыс 
берушінің ерекше құзыретінде болады.

Көлік шығыстары объект маңындағы қоймаға жабдықты жеткізу 
бойынша барлық шығындарды қамтиды. Прайс құны объект маңындағы 
қоймаға дейін жеткізуді қамтитын позицияларды қоспағанда, жабдық 
бойынша көлік шығыстары жеткізудің көлік схемасына сәйкес кезекті 
кезеңге бекітілген құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық 
бағалар жинағы бойынша жабдықтың брутто массасының 1 тоннасына көлік 
шығыстарының калькуляциясын жасау жолымен айқындалады.

Сатып алу және сақтау шығындары жеткізілім тапсырыстарын 
орналастыруға, қабылдауға, есепке алуға, қоймада жабдықты сақтауға және 
жабдықты орнатуға беруге байланысты шығындарды қамтиды.

Тапсырыс берушінің жеткізу жабдығы бойынша дайындау-қойма 
шығыстары франко-объект маңындағы қойма жабдығы құнының 1,2% 
мөлшерінде айқындалады.

Инженерлік жабдық бойынша дайындау-қойма шығыстары мердігерді 
жеткізу Екінші деңгейдегі үстеме шығыстарға арналған қаражат есебінен 
өтеледі.

Негізгі қорларда есептелетін және қайта бөлшектеуге және қайта 
жаңартылатын немесе техникалық қайта жарақтандырылатын жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорын шегінде салынып жатқан (қайта жаңартылатын) ғимаратқа 
көшіру көзделетін жабдықты пайдалану кезінде жергілікті сметаларда тек 
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қайта монтаждауға және қайта монтаждауға арналған қаражат көзделеді, ал 
жабдықтың өзінің баланстық құны көрсетілмейді.

Технологиялық және инженерлік жабдықтардың барлық түрлері 
шартта келісілген мерзімге жабдықтың пайдалану режимінде жұмыс істеу 
кепілдігін қоса алғанда, өнім берушінің тиісті кепілдіктерімен толық 
жинақталған түрде жеткізіледі.

Жабдық жеткізушілерін таңдау кезінде толық жинақталған жабдықты 
жеткізуді, технологиялық жабдықты шефмонтаждауды, реттеуді және іске 
қосуды ұсынатын (кешенді көрсетілетін қызметтерге кепілдік беретін) 
өндіруші–жеткізушілерге артықшылық беріледі.

Технологиялық және инженерлік жабдықтардың барлық түрлерін 
монтаждау бойынша жұмыстар монтаждалған жабдықты "кілтке" 
тапсырумен, жабдықты бос режимде және жүктемемен жеке сынауды 
жүргізумен орындалады, бұл жабдықты монтаждауға арналған сметалық 
нормаларда ескерілген.

Құрылыстағы үстеме шығыстар осы бұйрықпен бекітілген 
құрылыстағы үстеме шығыстардың шамасын айқындау бойынша
мемлекеттік нормативке сәйкес айқындалады.

Сметалық пайда тікелей шығындар мен үстеме шығыстар сомасының 
8% мөлшерінде айқындалады.

Объектілік сметалар осы мемлекеттік нормативке 5-қосымшада 
келтірілген нысан бойынша жасалады. Объектілік сметалар "құрылыс-
монтаждау жұмыстары", "мердігерді жеткізудің инженерлік жабдығы", "өзге 
де шығындар"сметалық құнының тиісті бағандары бойынша жұмыстар мен 
шығындарды топтастыра отырып, жергілікті ресурстық сметалардың 
деректерін жиынтықтау арқылы объектілерге тұтастай жасалады. Объектілік 
сметаның қорытындысы үшін жиынтық сметалық есептің 2-жолына 
енгізілетін Тапсырыс берушінің жеткізу жабдығының, жиһазының және 
мүкәммалының құны көрсетіледі.

Объектілік сметаларда жергілікті ресурстық сметалардың деректері 
бойынша нормативтік еңбек сыйымдылығы және сметалық жалақы 
көрсетіледі.

Объектінің құны бір жергілікті ресурстық смета бойынша анықталған 
кезде Объектілік смета жасалмайды.

Құрылысты ұйымдастыру жобасымен негіздеу кезінде объектілік 
сметаға мұнара крандарының астына рельс жолдарын орнатуға арналған 
шығындар да енгізіледі. Оларды салуға арналған шығындар "ғимараттар мен 
құрылыстарды реконструкциялау бойынша құрылыс жұмыстары" 46 –
бөлімінің, "мұнара крандарына арналған кран асты жолдары"08-кіші 
бөлімінің тиісті нормалары бойынша жергілікті ресурстық сметалық есеппен 
айқындалады.

Жергілікті және Объектілік ресурстық сметалық есептер оларға ұқсас 
тәртіппен жергілікті және Объектілік ресурстық сметалардың орнына 
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ірілендірілген сметалық нормалар негізінде әзірленеді және нақтылауға 
жатады.

Кейіннен құрылыс процесінде нақтыланған жұмыс көлемінің негізінде 
жергілікті және Объектілік ресурстық сметалар жасалады.

Сметалық нормативтерде ескерілмеген шығындардың жекелеген 
түрлеріне арналған сметалық есептер осы шығындардың ағымдағы 
бағалардағы құнын калькуляциялау арқылы жасалады. Толық сметалық 
құнынан пайызбен көрсетілген шығындардың жекелеген түрлеріне арналған 
нормалар болған кезде сметалық есептер жасалмайды.

Құрылыс құнының сметалық есебі ағымдағы бағаларда жасалады.
Оған барлық Объектілік сметалар мен есептер, сондай-ақ Тапсырыс 

берушінің жеткізу жабдықтарын, жиһаздары мен мүкәммалын сатып алуға 
арналған сметалық есептерді қоспағанда, шығындардың жекелеген түрлеріне 
арналған сметалық есептер бойынша қорытындылар жеке жолдармен 
енгізіледі.

Объектілер құрылысы құнының сметалық есебінің позициялары 
көрсетілген сметалық құжаттардың нөміріне сілтеме жасай отырып 
келтіріледі. Жобада көзделген әрбір объектінің сметалық құны сметалық 
құнын білдіретін бағандар бойынша бөлінеді:" құрылыс-монтаждау 
жұмыстары"," мердігерді жеткізудің инженерлік жабдығы"," өзге 
шығындар","жалпы сметалық құны".

Құрылыс құнының сметалық есептерінде қаражат келесі тараулар 
бойынша бөлінеді:

"1 тарау. "Мердігер орындайтын жұмыстар бөлігінде құрылыс аумағы 
бойынша дайындық жұмыстарына арналған шығындар".

"2 тарау. "Құрылыстың негізгі нысандары".
"3 тарау. "Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер".
"4 тарау. "Энергетикалық шаруашылық объектілері".
"5 тарау. "Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері".
"6 тарау. "Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және газбен 

жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары".
"7 тарау. "Аумақты абаттандыру және көгалдандыру".
"8 тарау. "Уақытша ғимараттар мен құрылыстар".
"9 тарау. "Мердігерге қатысты құрылыс үшін қосымша шығындар".
Тиісті тарауда көзделетін объектілер, жұмыстар мен шығындар 

болмаған жағдайда, бұл тарау келесі тараулардың нөмірлері өзгертілмей 
өткізіледі.

Тараулардың құрылымы, сондай-ақ желілік құрылыс объектілері үшін 
және құрылыстың басқа да арнайы түрлері үшін құрылыс құнының сметалық 
есебінің тараулары бойынша қаражатты бөлу олардың ерекшеліктеріне 
сәйкес қалыптастырылады.

Құрылыс құнының сметалық есебінің "құрылыс аумағы бойынша 
дайындық жұмыстарына арналған шығындар" деген 1-тарауына құрылыс 
салынатын аумақты бөлуге және игеруге байланысты мердігер орындайтын 
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жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат енгізіледі. Мердігер 
орындайтын және құрылыс құнының сметалық есебінің 1-тарауына 
енгізілетін өзге де жұмыстар мен шығындардың тізбесі осы мемлекеттік 
нормативке 1-қосымшада келтірілген.

Құрылыс құнының сметалық есебінің "құрылыстың негізгі объектілері" 
деген 2-тарауына мердігерлік құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
ғимараттар, құрылыстар және негізгі мақсаттағы жұмыс түрлері бойынша 
шығындар мен көрсетілетін қызметтердің сметалық құны кіреді.

Бұл қаражат 4-7 бағандарға енгізіледі.
Құрылыс құнының сметалық есебінің" қосалқы және қызмет көрсету 

мақсатындағы объектілер " деген 3-тарауына мердігерлік құрылыс-
монтаждау жұмыстарының, объектілер бойынша шығындар мен 
қызметтердің сметалық құны кіреді:

өнеркәсіптік құрылыс үшін:
1) жөндеу-техникалық шеберханаларының ғимараттары;
2) әкімшілік–тұрмыстық өндірістік ғимараттар;
3) газ генераторлық;
4) оттегі;
5) компрессорлық;
6) әртүрлі қойма ғимаратлары;
7) эстакадалар, галереялар;
8) зертхана ғимараттары;
9) басқа да осыған ұқсас ғимараттар мен құрылыстар.
тұрғын үй-азаматтық құрылыс үшін:
1) шаруашылық корпустары;
2) аурухана және ғылыми қалашықтардағы өту жолдары, жылыжайлар;
3) қоқыс жинағыштар және басқалар;
4) жұмыс істейтіндерге қызмет көрсетуге арналған (жеке тұрған 

емханалар, асханалар, дүкендер, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету 
объектілері және басқа да объектілер) және кәсіпорындар салу үшін бөлінген 
аумақ шегінде орналасқан мәдени–тұрмыстық мақсаттағы ғимараттар мен 
құрылыстар;

5) табиғат қорғау жұмыстарын, мәдениет ескерткіштерін қорғау 
бойынша жұмыстарды және сол сияқты жұмыстарды қамтиды.

Қазандық, электрмен жабдықтау желісі, жылу желілері, абаттандыру, 
жолдар және басқалары сияқты объектілерді салу құнының сметалық есебі 
бар жеке жоба әзірленген жағдайда, олар әдетте кешенді жобаға арналған 
құрылыс құнының сметалық есебінің 3-7 – тарауларында көрсетіледі, осы 
объектілердің сметалық құны (мердігерлік құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының, осы объектілер бойынша шығындар мен көрсетілетін 
қызметтердің құны) негізгі объектілер үшін 2-тарауға енгізіледі.

Құрылыс құнының сметалық есебінің 4-7 – тарауларына тізбесі 
тараулардың атауларына сәйкес келетін объектілер енгізіледі.
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Құрылыс құнының сметалық есебінің "уақытша ғимараттар мен 
құрылыстар" деген 8-тарауына сметалық нормалардың тиісті жинағы 
бойынша айқындалатын уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға және 
бұзуға арналған шығындар енгізіледі.

Жөндеу–құрылыс жұмыстарын жүргізу, реконструкциялау, кеңейту 
және жаңғырту кезіндегі уақытша ғимараттар мен құрылыстарға арналған 
шығындар 0,8 коэффициентімен айқындалады.

Құрылыс құнының сметалық есебінің "құрылысқа арналған қосымша 
шығындар" 9-тарауына осы мемлекеттік нормативке 1-қосымшаны 
пайдалана отырып, ағымдағы бағаларда мердігерге қатысты өзге де 
жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат енгізіледі.

Құрылыс құнының сметалық есебінде (4-7-бағандарда) мынадай 
қорытындылар келтіріледі:

1) әрбір тарау бойынша (тарауда бөлімдер болған жағдайда – әрбір 
бөлім бойынша);

2) 1-7, 1-8, 1– 9 тараулардың сомасы бойынша;
3) 20 _ _ жылғы " _ __"_ _ _ _ тоқсандағы жағдай бойынша ағымдағы 

бағалардағы сметалық есеп бойынша жиыны.
Жиынтық сметалық есепке мыналар кіреді:
1) мердігерлік құрылыс-монтаждау жұмыстарының, шығындар мен 

көрсетілетін қызметтердің ағымдағы бағалардағы сметалық құны;
2) Тапсырыс беруші беретін жабдық, жиһаз және мүкәммал;
3) Тапсырыс берушінің жобаны басқаруға және техникалық 

қадағалауға арналған шығындары;
4) құрылысқа арналған инженерлік ізденістер;
5) жобалау жұмыстары;
6) жобалау-сметалық құжаттама сараптамасының құны;
7) авторлық қадағалауды жүзеге асыруға арналған шығындар;
8) Тапсырыс берушінің күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған 

қаражат резерві қамтылуға тиіс.
Мердігерлік құрылыс-монтаж жұмыстарының, шығындар мен 

қызметтердің ағымдағы бағалардағы сметалық құны – қосылған құн 
салығынсыз құрылыс құнының сметалық есебінің 1-9-тарауларының 
жиынтық сомасынан көшіріледі.

Тапсырыс беруші жеткізетін жабдықтың, жиһаздың және 
Мүкәммалдың жалпы құны әрбір объект бойынша Тапсырыс беруші 
жеткізетін жабдықтың, жиһаздың және Мүкәммалдың қорытынды құны 
келтірілген Объектілік сметалардың тиісті жолдарының мәндерін 
жиынтықтаумен айқындалады.

Жобаны басқаруға және техникалық қадағалауға, жобалау-сметалық 
құжаттамаға сараптама жасауға, авторлық қадағалауды жүзеге асыруға 
Тапсырыс берушінің шығындары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
істері және жер ресурстарын басқару комитеті Төрағасының 2015 жылғы 26 
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маусымдағы №231нқ бұйрығымен бекітілген нормативтер бойынша 
айқындалады.

Құрылыс үшін инженерлік ізденістердің құны Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті Төрағасының 
бұйрығымен бекітілетін Қазақстан Республикасында құрылыс үшін 
инженерлік ізденістердің құнын айқындау бойынша мемлекеттік нормативке 
сәйкес құрылыс үшін инженерлік ізденістерге арналған ресурстар 
шығыстары нормаларының жинағы негізінде айқындалады.

Жобалау жұмыстарының құны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
істері және жер ресурстарын басқару комитеті Төрағасының бұйрығымен 
бекітілетін Қазақстан Республикасында құрылысқа арналған жобалау 
жұмыстарының құнын айқындау бойынша мемлекеттік нормативке сәйкес 
құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған еңбек шығындарының 
ірілендірілген нормалары жинағының тиісті бөлімдері бойынша 
айқындалады.

Тапсырыс берушінің күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған 
қаражат резерві жиынтық сметалық есептің 1-7-позициялары бойынша 
қаражаттың жалпы сомасының 2% - ы мөлшерінде айқындалады және 
белгіленген тәртіппен пайдаланылады.

Қосылған құн салығы ағымдағы бағаларда жиынтық сметалық есепке 
енгізілетін барлық шығындардан Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгіленетін мөлшерде қабылданады (6,7-бағандарда).

Объект құрылысының құны қосылған құн салығын ескере отырып, 
ағымдағы бағалардағы жалпы сметалық құн болып саналады [15].

2.2 Жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы 
жасауға және талдауға арналған іздестіру бағдарламалары

ҚР СМЕТАСЫ 2018. ҚР СМЕТА 2018 бағдарламасында сметалық 
құжаттаманы MS Project-ке экспорттау мүмкіндігі іске асырылды.

MS Project-те сметаларды экспорттау функциясы күнтізбелік кестелерді 
құру үшін бастапқы деректерді дайындау уақытын қысқартады және 
жұмыстар мен шығындарды жоспарлау кезінде қолданылатын ақпараттың 
сенімділігін едәуір арттырады.

Құрылыс кестесін құру үшін үш қарапайым қадам жасау керек:
* Сметалық құжаттаманы жасау немесе ABS-4 немесе SANA-2015 

бағдарламаларында жасалған сметаларды жүктеу.
* Есептерді нақтылау деңгейін таңдау арқылы сметаларды MS Project 

бағдарламасына жүктеңіз (смета, жергілікті смета бөлімі, бағалау).
* Сметалық құжаттамадан алынған мәліметтерді қолдана отырып, MS 

Project бағдарламасында көрнекі құрылыс кестесін құрыңыз.
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28сурет. Күнтізбелік жоспарға сметалық құжаттаманы дайындау

Сметаларды ҚР 2018 сметасында жасаңыз немесе АВС-4 немесе 
SANA-2015-тен жүктеңіз

Құрылыстың күнтізбелік жоспарын құру үшін бастапқы деректер 
құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясына сәйкес жасалған сметалық 
құжаттама болып табылады.

Сметалық құжаттама ҚР 2018 сметасы бағдарламасында жасалуы 
мүмкін, немесе басқа сметалық бағдарламалардан, мысалы, АВС-4 немесе 
SANA-2015-тен ҚР 2018 сметасы бағдарламасына жүктелуі мүмкін. АВС-4
немесе SANA-2015 бағдарламаларында жасалған сметаларды жүктеу үшін 
"Стройки" қойындысында "Сервис" - "Жергілікті сметаларды жүктеу" -
"Kenml файлы" мәзірін таңдаңыз, 29сурет.
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29сурет. АВС-4 және SANA-2015 бағдарламаларынан сметаларды 
жүктеу.

Пайда болған терезеде kenml форматындағы сметалық құжаттама 
файлдарын таңдаңыз және "Ашу"батырмасын басыңыз. Нәтижесінде 
Бағдарлама "құрылыс туралы ақпарат"терезесін көрсетеді.

"Құрылыс туралы ақпарат" терезесінде Тапсырыс беруші ұйымды 
таңдаңыз. Ол үшін "Тапсырыс беруші" өрісінде орналасқан түймені басып, 
пайда болған терезеде сізге қажет ұйымды таңдаңыз. "Қолдану" түймесін 
басыңыз.

Нәтижесінде "құрылыс" қосымша бетінде сметалық құжаттама туралы 
жазба пайда болады, 30сурет.

30сурет. Кenml файлынан сметаларды жүктеу нәтижесі
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ҚР сметасы 2018 бағдарламасында күнтізбелік жоспар үшін жиынтық 
сметаның өзге де шығындарын теңшеу

"Құрылыс" қосымша бетінде сметалық құжаттама туралы жазбаны 
таңдаңыз және "ашу" пиктограммасын тышқанмен басыңыз, сурет. 30. 
Нәтижесінде бағдарлама сіз таңдаған сметалық құжаттаманы "жоба 
құрылымы" қойындысында ашады, 31сурет.

31сурет. " Жобаның құрылымы»

"Жоба құрылымы" қосымша бетінде жиынтық сметалық есептің 
құрамы анық көрсетіледі. Бұл ретте жиынтық сметалық есепке жоғарғы 
деңгейдегі құжат сәйкес келеді ("ірі панельді 5 қабатты шағын габаритті 
тұрғын үй..."). Төмендегі тізімде нысан сметалары көрсетілген, мысалы," 3-1-
1-2 блок бөлімі "және жергілікті сметалар, мысалы," суық сумен жабдықтау, 
a1h5 сорғы", сурет. 31.

Сметалық құжаттаманы MS Project-ке экспорттау кезінде таңдалған 
нақтылау деңгейіне байланысты MS Project міндеттеріне Объектілік, 
жергілікті сметалар, жергілікті сметалардың бөлімдері немесе жергілікті 
сметалардың позициялары (бағалар) өзгертіледі. Сонымен қатар, сіз MS 
Project-ке жеке тапсырмалар ретінде экспортталуы керек жиынтық сметаның 
басқа шығындарын анықтай аласыз. Мұндай шығындарға, мысалы, "жобалау 
жұмыстары", "инженерлік ізденістер", "жобалау-сметалық құжаттаманы 
сараптау" және т. б. жатуы мүмкін. Біз құрылыс жұмыстарын біздің құрылыс 
нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлемей және бекітпей 
бастай алмайтындықтан, жиынтық сметалық есептің мұндай шығындары MS 
Project-те өзіндік құны мен ұзақтығы бар жеке міндеттермен жоспарлануы 
керек.
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Бағдарламаны көрсету үшін MS Project-ке жеке тапсырмалармен 
қандай басқа шығындарды экспорттау керек, "жоба құрылымы" 
қойындысында "басқа шығындар" пиктограммасын нұқыңыз, 31сурет.

32сурет. Жиынтық сметалық есептің өзге де шығындарының тізімі

"Өзге шығындар" терезесінде өзіңізге қажетті шығынды таңдаңыз, 
мысалы, "жобалау-сметалық құжаттаманы сараптау" және "теңшеу" 
пиктограммасын басыңыз, 32сурет.

Пайда болған терезеде "MS Project тапсырма" опциясын орнатыңыз 
және "Қолдану" түймесін басыңыз, 33сурет.
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33сурет. MS Project жеке тапсырмасымен шығындарды экспорттау 
опциясын орнату

ҚР 2018 СМЕТА бағдарламасында MS Project-ке сметалық 
құжаттамалардың экспорты

"Жоба құрылымы" қойындысында "қызмет" - "Экспорт" - "MS Project" 
мәзірін таңдаңыз, 34сурет.

34сурет. Сметалық құжаттаманы MS Project-ке экспорттау

Нәтижесінде бағдарлама MS Project бағдарламасына сметалық 
құжаттаманың экспортын теңшеу терезесін көрсетеді, 35сурет.
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35 сурет. MS Project экспорт сметалық құжаттаманы орнату

ҚР 2018 СМЕТА бағдарламасы сметалық құжаттаманы MS Project-ке 
міндеттердің егжей-тегжейлі деңгейін таңдау мүмкіндігімен экспорттауға 
мүмкіндік береді:

* Объектілік сметалар;
* жергілікті сметалар;
* жергілікті сметалардың бөлімдері;
* жергілікті сметалардың бөлімшелері;
* жергілікті сметаларды бағалау (бұл ретте бағалау құнына жеке 

жолдармен бағалаудан кейінгі ресурстардың құны қосылады).
MS Project тапсырмаларын нақтылаудың қажетті деңгейін таңдау үшін 

"деректерді топтау" бөлімінде тиісті опцияны орнатыңыз, 35сурет. Егжей-
тегжейлі деңгейді таңдауына қарамастан, міндеттің құнын есептеу жобада 
көрсетілген барлық басқа шығындармен, ҚҚС қоса алғанда, ҚР 2018 сметасы 
бағдарламасымен жүргізіледі.

MS Project міндеттерінің ұзақтығы ағымдағы тапсырманың 
күрделілігіне және еңбек ресурстарының мақсатына тағайындалған мөлшерге 
байланысты есептеледі. Тапсырмаларға Еңбек ресурстарын тағайындау MS 
Project бағдарламасында орындалуы керек. ҚР СМЕТА 2018 
бағдарламасында сіз тапсырманың еңбек сыйымдылығын есептеудің бірнеше 
сценарийінің бірін таңдай аласыз:

* жұмысшылар мен машинистердің еңбек шығындарының сомасы;
* жұмысшылардың немесе машинистердің еңбек шығындарының 

үлкен мәні;
* тек жұмысшылардың еңбек шығындары;
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* тек машинистердің еңбек шығындары.
Тапсырмалардың еңбек сыйымдылығын есептеудің қажетті сценарийін 

таңдау үшін "сметалық құжаттаманың экспортын баптау" терезесінің 
"тапсырманың ұзақтығын есептеу" бөліміндегі тиісті опцияны орнатыңыз, 
35сурет.

Міндеттердің құны MS Project бағдарламасында "құндық 
көрсеткіштер"бөлімінде сіз таңдаған опцияға байланысты теңгемен немесе 
мың теңгемен көрсетілуі мүмкін.

Таңдалған параметрлерді ескере отырып, сметалық құжаттаманы MS 
Project бағдарламасына экспорттау үшін" Қолдану " түймесін басыңыз, сурет. 
35.

MS Project - те күнтізбелік кесте құру. Экспортталған міндеттер 
сметалық құжаттаманың құрылымын және экспорттау кезінде таңдалған 
тапсырмалардың егжей-тегжейлі деңгейін ескере отырып, MS Project-те 
жасалады, бұл олармен жұмысты неғұрлым түсінікті және ашық етеді.

Құрылымнан басқа, жобаның міндеттері Еңбек және материалдық 
ресурстарды автоматты түрде тағайындайды, олардың еңбек сыйымдылығы 
мен құны Гант диаграммасы түрінде құрылыстың күнтізбелік кестесін құру 
үшін қажет.

Жұмыстың нәтижесі-теңдестірілген құрылыс кестесі, желілік құрылыс 
кестесі және сызбалар мен кестелер түрінде жоба туралы есептер. 
Құрылыстың күнтізбелік кестесінің мысалы 36суретте көрсетілген.

Жобаның күнтізбелік кестесі жасалғаннан кейін біз қандай да бір 
өзгерістер енгізу үшін жоба туралы барлық ақпаратты көре аламыз, 
жоспарымыздың қойылған мақсаттарға қаншалықты сәйкес келетінін бағалай 
аламыз, сыни жолдың міндеттерін бағалай аламыз және т.б. бұл үшін MS 
Project-те әртүрлі көріністер мен есептер бар.
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36сурет. Құрылыстың күнтізбелік кестесі.

ҚР 2018 сметасы бағдарламасында іске асырылған MS Project-ке 
сметалық құжаттаманы экспорттау функциясы құрылыстың күнтізбелік 
кестелерін құру үшін бастапқы деректерді дайындау үшін еңбек 
шығындарын едәуір қысқартады және жұмыстар мен шығындарды 
жоспарлау кезінде қолданылатын ақпараттың сенімділігін арттырады.

Нәтижесінде құрылыс жобасын аналитикалық бағалаудың сенімділігі 
артады, уақытында бөлінген жоба бойынша қажетті инвестицияларды 
ұсынудың көрнекілігі артады, құрылысқа қатысушылар арасында үйлестіру 
жақсарады, жобалық тәуекелдер төмендейді [16].

2.3 Технологиялық процестерді автоматты басқарудың кәсіби
бағытталған ақпараттық жүйелері

Технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
(АБЖ ТП) - өнеркәсіптік кәсіпорындарда технологиялық жабдықты 
басқаруды автоматтандыруға арналған техникалық және бағдарламалық 
құралдардың шешімдер тобы. Кәсіпорынды басқарудың неғұрлым жалпы 
автоматтандырылған жүйесімен (ҚБАЖ) байланысы болуы мүмкін.

ТП АБЖ, әдетте, өндірістегі технологиялық процестің негізгі 
операцияларын немесе салыстырмалы түрде аяқталған өнімді шығаратын 
оның бір бөлігін автоматтандыруды қамтамасыз ететін тұтас шешім деп 
түсініледі.

"Автоматтандырылған" ұғымы, "Автоматты" ұғымынан 
айырмашылығы, процесті бақылауды сақтау мақсатында да, жеке 
операцияларды автоматтандырудың күрделілігіне немесе орынсыздығына 
байланысты адамның жеке операцияларға қатысу қажеттілігін көрсетеді.
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ТП АБЖ құрамдас бөліктері жеке автоматты басқару жүйелері (АБЖ) 
және бірыңғай кешенге қосылған автоматтандырылған құрылғылар болуы 
мүмкін. Мысалы, диспетчерлік басқару және деректерді жинау жүйелері 
(SCADA), таратылған басқару жүйелері (DCS), аварияға қарсы қорғаныс 
жүйелері (ESD) және басқа да кіші басқару жүйелері (мысалы, 
бағдарламаланатын логикалық контроллерлердегі жүйелер (PLC)). Әдетте, 
ТП АБЖ бір немесе бірнеше басқару пульті, процесс барысы туралы 
ақпаратты өңдеу және мұрағаттау құралдары,автоматиканың үлгілік 
элементтері: датчиктер, басқару құрылғылары, атқарушы құрылғылар 
түріндегі технологиялық процесті операторлық басқарудың бірыңғай 
жүйесіне ие. ТП АБЖ-ның басты ерекшелігі-оператор-адамның оның 
жұмысына міндетті түрде қатысуы. Оператордың рөлі операторлық 
басқару жүйесін тұрақты бақылаудан тұрады. Барлық ішкі жүйелердің 
ақпараттық байланысы үшін өнеркәсіптік желілер қолданылады.

Трикотаж автоматтарының жұмысын бағдарламалық басқару.
Бөлшектер мен бөлшектерді өндіруді бағдарламалаудың технологиялық 
негіздері. Трикотаж машиналарын дамытудың заманауи бағыттарының бірі-
бөлшектер мен бөлшектерді шығаруға арналған машиналарды жасау. 
Мұндай машиналарды пайдалану трикотаж бұйымдарының өзіндік құнында 
шамамен 85-90% құрайтын шикізат қалдықтарын және кесу мен өндірістегі 
еңбек шығындарын едәуір азайтуға мүмкіндік береді.

Машиналардың айрықша ерекшелігі-оларға тоқылған бұйымды (немесе 
бөлшектерді) тоқу циклы ауыспалы процестерден тұрады. Бір процестен 
екіншісіне ауысу автоматты түрде жүзеге асырылады, сондықтан барлық 
машиналарда бағдарламалық жасақтама бар.

Бағдарламалық басқарудың мақсаты-бір процестен екіншісіне 
автоматты түрде ауысуды қамтамасыз ету, яғни.тоқу циклінің белгілі бір 
уақытында кейбір механизмдерді қосу және басқаларды жұмыстан шығару.

Осылайша, бағдарламалық жасақтама екі негізгі мәселені шешеді: 1) 
тиісті процеске өту уақытын анықтайды және 2) осы процесс үшін қажетті 
механизмдерді таңдайды.

Осы мәселелерді шешу үшін машинаның бағдарламалық басқару 
жүйесінде келесі негізгі құрылғылар мен механизмдер болуы керек.

Ең бастысы-бұл бұйымды (немесе бөлікті) тоқу кезінде машинаның 
жұмыс бағдарламасын "жазу" керек құрылғы. Бағдарламада өнімді тоқу 
цикліндегі процестердің реттілігі де, әр процестегі механизмдердің реттілігі 
де болуы керек. Бұл құрылғы бағдарламалық жасақтама немесе орнату 
құрылғысы деп аталады.

Механизмдерді автоматты басқару үшін бағдарлама тасымалдаушыда 
одан атқарушы органдарға сигналдар берілетін арнайы арналар болуы тиіс. 
Бұл арналар бағдарламалық өрістер деп аталады.

Бағдарлама әдетте шартты кодпен жазылады (камера профилі, 
түйреуіштер жиынтығы, перфорация және т.б.), сондықтан бағдарламалық 
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басқару жүйесінде жазылған бағдарламаны оқуға арналған құрылғы болуы 
керек. Бұл құрылғы оқырман деп аталады.

Трикотаж автоматтарындағы бұйым (деталь) учаскесінде қайталанатын 
ілмекті қатарлардың немесе раппорттардың санын есептеу үшін есептеу 
құрылғылары көзделуі тиіс.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 сурет. Даналы бұйымдар мен бөлшектерді өндіруге арналған 
автоматтар

Жазылған бағдарламаның ұзындығын қысқарту үшін есептеу 
құрылғысының про-грамм жеткізгішінің ұзындығын немесе габариттерін 
азайтатын арнайы құрылғылар қолданылуы тиіс.

Бағдарламалық жасақтаманы жұмыс немесе атқарушы органдардан 
алып тастауға болады, сондықтан импульстарды тасымалдаушыдан осы 
органдарға беру үшін арнайы тарату механизмдері болуы керек.

Аталған құрылғылар мен механизмдер әр бағдарламалық басқару 
жүйесінде болады, бірақ олар іс-қимыл және дизайн принципінде 
ерекшеленеді. Бағдарламалық жасақтаманы басқару жүйесіне кіретін 
құрылғылар мен механизмдердің дизайнын неғұрлым егжей-тегжейлі 
қарастыруға тоқталмас бұрын, бөлшектер мен бөлшектерді өндіруді 
бағдарламалаудың технологиялық негіздерімен танысу керек.

Трикотаж автоматтарында көптеген бөлшектер мен бөлшектер 
шығарылады, олар сыртқы түрі бойынша да, оларды жасау процесі бойынша 
да ерекшеленеді. Бұл өнімдер мен бөлшектердің негізгі түрлері және оларды 
шығаратын машиналар диаграммада көрсетілген (сурет. 37).

Қолғап автоматтары Арнайы мақсаттағы автоматтар 

Дөңгелек тоқу Жазық тоқу 

Напульсникте
р мен 

корпустар 
 

Саусақтардың 
саусақтары 
үшін, бүкіл 

қолғап 

Дөңгелек тоқу Жазық тоқу Негізгі және т. б. 

Бектер, жағалар 
үшін 

Қиғаш бұрышты 
жағалар үшін 

Ортопедиялық және 
басқа да медициналық 

бұйымдардың 
  

Балық аулау торлары 
мен басқа да 

техникалық бұйымдар 
 

Шұлық автоматтары Жоғарғы, спорттық және іш киім бұйымдарына 
арналған автоматтар 

Дөңгелек тоқу Негіз тоқитын Жазық үйкеліс 
Дөңгелек тоқу Негіз тоқитын Жазық үйкеліс 
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Бөлшектерді өндіруді бағдарламалаудың негізі барлық процестердің 
мәні мен оларды жүзеге асырудың реттілігі туралы терең білім болып 
табылады. Бағдарламалау үшін, ең алдымен, өнімнің қандай түрінде 
жасалатынын білу керек: құбырлы немесе жалпақ пішінді купон түрінде, 
берілген контуры бар немесе тұтас бөліктер түрінде. Шығарылатын 
бөлшектердің немесе бөлшектердің пішіні машинаның технологиялық және 
құрылымдық мүмкіндіктерімен анықталады. Жаңа машинаны жобалау негізі. 
Мысалы, суретте көрсетілген купонды жасау кезінде. 37. а. автоматта 
инелерді құлату және көбейту тетігі сияқты механизмдер болмауы мүмкін, ал 
бұйымды берілген контуры бар бөлшектер түрінде (сөрелер, жеңдер және 
т.б.) өндіру кезінде автоматта бұйымды тоқу циклінде жұмыс істейтін 
инелердің санын өзгертетін тетіктер міндетті түрде көзделуі тиіс. Осылайша, 
автоматта қандай да бір тетіктердің болуы берілген даналы бұйымды әзірлеу 
кезінде орындалатын технологиялық процестермен анықталады [18].

Кейбір бөлшектер мен бөлшектерді өндірудегі технологиялық 
процестердің реттілігін қарастырыңыз.

Купон өндірісін бағдарламалаудың технологиялық негіздері. 38А 
суретте бөлгіш қатарлармен жасалған жоғарғы өнімнің купоны көрсетілген. 
Мұндай купонды тегіс, дөңгелек Фанг және айналмалы машиналарда алуға 
болады. Купон үш негізгі бөлімнен тұрады: 3 бөлу бөлімі, 2 белдеу және 1 
Диірмен. Осы ретпен купон жасалады.

38сурет. Бөлгіш қатарлармен өңделген бұйымның жоғарғы мен ұштық
купоны

Орнату құрылғысының бағдарламалық өрістерінің мақсатын анықтау 
үшін осы купонды тоқудың барлық процестерін қарастыру қажет. 
Процестерді қарау кезінде осы процестерді жүзеге асыратын тетіктер де 
анықталатын болады. Бұл механизмдер басқару құрылғысынан бақылауды 
алуы керек.
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Купонның бөлу учаскесін тоқу. Купонның бөлу учаскесін әзірлеу 
бекіту қатарларын және нақты бөлу қатарларын тоқу процестерін, сондай-ақ 
қажетті тоқу арқылы купон белдеуін алуға дайындық процестерін қамтиды.

Бөлу учаскесін өндіру процестерін қарастырыңыз.
Бекіту қатарларын тоқу. Бекіту қатарларының мақсаты-тарту күшінің 

әсерінен болатын алдыңғы купонның ілмектерін ашылудан қорғау. Ілмектер 
бөлгіш қатардың пайда болуымен және жаңа купонды толық емес тоқумен 
(өшіргіш 2 + 2 және т.б.) алу кезінде оларды тастауға байланысты гүлденуі 
мүмкін.

Бекіткіш қатарлар үшін тоқымалар ретінде қосарланған бет, бедерлі 
жаккард (Білікше) және престеу (жартылай Фанг) пайдаланылуы мүмкін. -
Сур. 38 купонның бөлу бөлігінің құрылымын көрсетеді, онда бекіту 
қатарлары рельефті жаккардпен тоқылған. 1сурет бойынша позиция. 38 
қазірдің өзінде байланыстырылған купонның соңғы қатарларын көрсетеді, 
олар әдетте тоқылған, 2-5 позициялары — бекіту қатарлары, 6 позициялары 
— бөлу қатарлары және 7-11 позициялары— жаңа купонның екі еселенген 
табыстарының қатарлары.

Бекіту қатарлары оларды рельефті жаккард тоқумен тоқу кезінде бір 
инені оның инелерінде ілмектерді ұстап тұрып жұмыстан ажырату арқылы 
қалыптасады. Басқа инеде әр цикл жасау жүйесінде немесе вагонның әр 
жүрісінде бірнеше қатар бойымен пісіру беті тоқылған. II иненің инелеріне 
байланған Ілмек бағаналары трикотажды ашылудан қорғайды, сондықтан 
бөлу қатарын қалыптастыру кезінде ілмектер осы иненің инелерінен 
тасталады. Ине / жаккард ілмектері пайда болады, олар кенепті тарту кезінде 
барлық жүктемені қабылдайды, сондықтан ине II-де пайда болған 2-қатардың 
ілмектерін қатты тартып, қатайтады. Осы қатайтудың арқасында ("құлып") 
ине II-де пайда болған баған ілмектері ашылмайды. Осы инеден лақтырылған 
6-қатардың ілмектері (нүктелі сызықпен көрсетілген) көрші ілмектерге 
тартылып, алдыңғы жағына бұрылған ілмектердің қатарларын босатады, бұл 
сонымен қатар ине II-ге тиесілі алдыңғы ілмектердің шығарылуына ықпал 
етеді.

Бұл тоқу дөңгелек және жалпақ тоқу машиналарында купондарды 
өндіруде қолданыла алады. Егер купон үйкеліс коэффициенті төмен немесе 
тоқу тығыздығы төмен шикізаттан өндірілсе, рельефті роликтердің санын 
көбейтуге болады. 39суретте көрсетілген бекіту қатарларын жасау үшін төрт 
циклді құрайтын жүйе немесе төрт арба соққысы қажет.
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39сурет. Бедерлі түптелген 
бекіткіш қатарлары бар купонның 

бөлгіш учаскесінің құрылысы

40сурет.Купонның бөлгіш 
учаскесінің құрылымы, бекітпе 

қатарларымен, тоқумен 
байланысты қосарланған кулир беті

40суретте купонның бөлгіш бөлігінің құрылымы көрсетілген, олар екі 
қабатты қаңылтыр бетімен тоқылған. Купон 1 + 1 өшіргішпен алынған. 
Көрсетілген тоқу арқылы бекіту қатарларын жасау үшін инелер барлық 
инелерге кезек-кезек тоқу керек. Егер машина көп жүйелік болса, онда 
цилиндр мен дискінің циклдік жүйелері (шайба рипп) кезекпен жұмыс істеуі 
керек. Әдетте, әр инеге байланған қатарлардың ең аз саны үшке тең, бірақ 
таңуға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Бекіту жолдары (суретті қараңыз. 
40) 2, 3, 4—қатарлар; 5— қатарлар— бөлуші, 6, 7, 8, 9-қатарлар-жаңа купон 
табақтары, 10, 11-купон белдігін тоқу үшін қолданылатын өру қатарлары 
(бұл жағдайда 1 + 1 өшіргіш). Алдыңғы мысалдағыдай, осы тоқуды жасау 
кезінде ілмектер бөлгіш қатарды қалыптастыру үшін тек бір инеге тасталады, 
сондықтан бекіту қатарларын бір рет тоқу керек.

Екі қабатты қаңылтырмен байланысқан бекіту қатарларының 
құрылымын талдай отырып, ілмектерді түсіргеннен кейін I инеде пайда 
болған Ілмек бағандарындағы кернеу азаяды, ал II инеде пайда болған Ілмек 
бағандарында жоғарылайды деп елестету қиын емес. Ине II-де пайда болған 
Ілмек бағандарындағы кернеудің жоғарылауымен жіп соңғы 1-ші қатардың в 
ілмектерінен сол қатардың ілмектеріне тартылады. Бұл жағдайда в ілмектері, 
өте кішірейіп, иненің инелерінде пайда болған 2-қатардың ілмектерін қысады 
/ "құлып"жасайды. Бұл" құлып " I инесінде пайда болған ілмектер 
бағаналарының әлсіреген кернеуімен бірге, сондай-ақ рельефті жаккард 
тоқуымен жасалған бекіту қатарларында купон ілмектерінің ашылуына жол 
бермейді.
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Тоқу арқылы ча-сто бекіту қатарлары тегіс Фанг машиналарында 
тоқылған, өйткені бұл тоқу кез-келген шикізаттан оңай шығарылады. Алайда, 
осы қатарларды тоқуға арналған машина уақытын жоғалту тұрғысынан 
рельефті жаккард тоқудың артықшылығы бар, өйткені дөңгелек Фанг 
машинасы сияқты екі қабатты кулир бетінің төрт қатарын қалыптастыру 
үшін сегіз циклді құрайтын жүйе қажет, ал жоғарыда қарастырылған 
рельефті жаккард тоқуды қалыптастыру үшін тек төрт жүйе қажет.

41суретте бекіту қатарлары үшін тағы бір тоқудың құрылымы 
көрсетілген: пресс (жартылай пандус). 1 және 2-қатарлар аяқталған купонға 
жатады, 3, 4, 5 және 6-қатарлар екі жартылай жоғары бекіту қатарлары болып 
табылады. Бұл тоқудағы бекіту ілмектері-эскиздері жоқ ілмектер. Осылайша, 
егер бұл ілмектер цилиндр инелеріне байланған болса, онда бөлу қатарын 
қалыптастыру үшін ілмектерді цилиндр инелерінен шығару керек.

41сурет. Нығыз тоқумен байланысты бекіту қатарлары бар купонның 
бөлу учаскесінің құрылысы

41суреттен ілмектерді түсіргеннен кейін (нүктелі сызықпен 
көрсетілген), тарту күші ине II құрған Ілмек бағандарын қабылдайтынын 
көруге болады. Бұл ретте ілмектер а полуфанга удлиняются есебінен көрші 
ілмектер б, барынша олардың қатаңдату. А ілмектеріндегі эскиздер аз 
созылған, сондықтан эскиздегі көрші ілмектерден жіп аздап тартылады. 
Демек, в ілмектерінде пайда болған" құлып " инеге тиесілі ілмектерді 
гүлденуден қорғайды.

Мұндай тоқу арқылы ілмектерді бекіту үшін кем дегенде екі жартылай 
фангтық қатар қажет. Бұл қатарлардың пайда болуы, сондай-ақ рельефті 
жаккардтық тоқу қатарлары төрт циклдік жүйеде немесе бір жүйелік жалпақ 
Фанг машинасының төрт жүрісінде жүзеге асырылады.

Бөлу қатарының пайда болуы. Бөлгіш қатарды тоқу кезінде жаңа жіп 
нұсқаулығы жұмысқа қосылады, ол екі инеге жіп салады; серпімді тоқудың 
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бір қатары пайда болады. Келесі цикл жасау жүйесінде ілмектер бір иненің 
инелерінен қалпына келтіріледі (42суретте тасталған ілмектер Нүктелі түрде 
көрсетілген. сызық). Ол үшін қарама-қарсы иненің құлпының көтергіш 
сыналары мен жіп бағыттағыш жұмыстан ажыратылады. Бір иненің 
инелерінен лақтырылған ілмектер екінші (қарама-қарсы) иненің инелеріне 
ілулі ілмектерге тартылып, оларды созып, сирек бөлім жасайды.

42сурет. 2+2 өшіргішпен алынған купонның бөлу бөлігінің құрылымы

Егер сіз бөлу қатарының жіптерінің ұшын тартсаңыз, онда жіп 
созылып, бір купон екіншісінен бөлінеді.

Құрылымы суретте көрсетілген бөлу бөлімі. 42, бұрын 
қарастырылғаннан біршама ерекшеленеді. Оның айырмашылығы-талондарды 
бөлетін жіп а сирек жолды құрмайды, бірақ оған тасталады. Мұндай бөлу 
қатарлары әдетте жалпақ Фанг машиналарында тоқылған. Олардың 
қалыптасу процесі келесі операциялардан тұрады:

- бөлу жіптері бар жаңа жіп нұсқағышты қосу;
- бір өшіргіш қатарды тоқу (14-қатар);
- бір инеге (15-қатар) кулирлі тегіс қатар тоқу);
-ілмектерді (нүктелі сызықпен көрсетілген) оң жақ инеден лақтыру.
Түсірілген ілмектер қарама-қарсы иненің инелеріне ілінген ілмектерге 

тартылып, бөлгіш жіп оңай тартылатын сирек ілмектер қатарын жасайды. 
Егер сіз а жіпін тартсаңыз, бұл қатарлар оңай созылып, бір купон екіншісінен 
бөлінеді.
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Мұндай бөлу қатарының жоғарыда сипатталғанға қарағанда 
артықшылығы - а жіпі сирек кездесетін 14 қатарды құрайтын жіптен екі есе 
қысқа, сондықтан оны тезірек шығаруға болады. Бөлу қатарын тоқудың бұл 
әдісінің кемшілігі-қосымша ілмектер қатарын тоқу керек; бұл Шикізат 
шығынын және купонды өндіруге кететін уақытты біршама арттырады.

Купонды табуға дайындық процестері. Егер барлық инелер купонның 
жұмысына қатысса, онда бөлу қатарлары пайда болғаннан кейін бірден пайда 
болады (суретті қараңыз. 42). Ақша тапқан кезде 7-ші қатарлар тоқылған, 
содан кейін 8 және 9-шы екі қатарлы кулир беті, тағы бір қарлығаш сериясы, 
содан кейін купон екі қабатты кулир беті, 1 + 1 өшіргіш немесе басқа толық 
тоқу арқылы жасалады [15].

42суретте 2 + 2 өшіргіш арқылы алынған купонның бөлу бөлігінің 
құрылымы көрсетілген. Суретте мыналар көрсетілген: 1-2-серпімді тоқумен 
байланысты соңғы қатарлар; 3-6— ине II — де пайда болған бекіту 
қатарлары; 7— ине II инелерінен ілмектер алынып тасталатын қатар; 8-9-ине 
II-де инелердің раппортына сәйкес өшіру арқылы алынған қатарлар; 10-13-
инеде пайда болған бекіту қатарлары/; 14-оңға жылжытылатын ілмектер 
қатары, онда ине инелерінен ілмектер алынып тасталады/; 15-бөлу 
қатарлары; 16-екі инеде де инелердің раппортына сәйкес ажырату кезінде 
алынатын қатар; 17-18-кері ығысумен қосарланған толық емес беттің 
қатарлары; 19-20-2 + 2 өшіргіш қатарлары.

Суреттен купонның осы учаскесіндегі жолдар саны толық тоқу арқылы 
алынған купон учаскесінен әлдеқайда көп екенін көруге болады. Бұл 
купонды 2 + 2 өшіргішпен тапқан кезде, екі иненің инелерін де өшіру керек, 
ал инені өшіру үшін алдымен циклды тастау керек немесе осы циклды көрші 
инеге беру керек (егер мүмкін болса). Көптеген машиналарда ілмектер бір 
иненің барлық инелерінен шығарылады, содан кейін осы иненің инелері 
тоқылған репортажға сәйкес жұмысқа қосылады. Дәл солай басқа иненің 
инелерімен де болады. Сондықтан, толық емес тоқу арқылы купонды табу 
үшін бекіту қатарларын әр ілмектерді тастамас бұрын тоқу керек, яғни.екі 
рет. Сонымен қатар, осы бөлімді тоқу кезінде инені ауыстыру жүзеге 
асырылады, сонымен қатар купонды толық емес тоқу арқылы табуға қажет.

Купонның бөлгіш учаскелерін тоқудың әртүрлі әдістерін талдау 
негізінде мыналарды атап өтуге болады: купонның бөлгіш бөлігі ілмектерді 
тастау кезінде ілмектердің ашылуын болдырмайды, купонның кірісін 
дайындауға және бір купонды екіншісінен бөлуге мүмкіндік береді. Алайда, 
бөлу учаскесінің өндірісі машинаның өнімділігін төмендетеді және Шикізат 
шығынын арттырады, өйткені бұл бүкіл бөлім тоқу қалдықтары болып 
табылады. Сондықтан бөлу учаскесі қатарларының ең аз талап етілетін санын 
көздеу қажет, ал машинаны жаңа құюға немесе купонды табудың басқа 
тәсіліне көшкен кезде бөлу учаскесіндегі қатарлар санын тиісінше өлшеу 
керек.

Бағдарламалау негіздерін жақсы түсіну үшін біз "Кинрекс" (Бельгия) 
жалпақ қалпақ машинасына қатысты купонды жасау кезінде аталған 
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процестердің мәнін түсіндіреміз және осы процестерді жүзеге асыру үшін 
қажетті механизмдерді анықтаймыз.

"Кинрекс" автоматтарында купон жасау келесі процестерді қамтиды: 
бекіту қатарларын қосарланған тігіспен тоқу; артқы иненің инелерінен 
ілмектерді тастау; артқы иненің инелерінен кішкентай өкшемен инелерді 
өшіру; бекіту қатарларын тоқу; бөлу жіптерін байлау; алдыңғы иненің 
инелерінен ілмектерді лақтыру және инені солға жылжыту; алдыңғы иненің 
алдыңғы және артқы инелерінде кіші өкшемен инелерді өшіру; алдыңғы 
және артқы инелерде қосарланған тігісті тоқу; инені оңға жылжыту және 
купонды өшіргішпен 2 + 2; 2 + 2 өшіргішпен белдікті тоқу; купон орнағын 
тоқу; купонның соңғы қатарларын тоқу.

Бекіткіш қатарларды екі иненің құлыптарында қосарланған тегістікпен 
тоқу үшін басқарылатын көтергіш сыналарды орнату қажет. Қосарланған 
беттің үш қатарын өндіргеннен кейін екі иненің инелерінен кезек-кезек 
ілмектерді 2 + 2 өшіргішпен купон белдігін одан әрі алу үшін инелер 
өшірілетін ретпен тастау жүзеге асырылады. Инелердің біріне ілмектерді 
тастау үшін көтергіш сынаны қосып, қарама-қарсы инеде сол сынаны өшіріп, 
жіп нұсқаулығын өшіру керек.

Бір иненің инелерінен ілмектерді түсіргеннен кейін оған тек үлкен 
өкшелері бар инелер қосылады. Жұмысқа тек үлкен өкшелері бар инелерді 
қосу үшін көтергіш сыналардың жартысына қосылуы керек.

Дәл осындай процестер басқа инеде жүзеге асырылады, яғни.бекіту 
жолдары қайтадан тоқылған және инелерден ілмектер лақтырылады, содан 
кейін бұл инеде тек үлкен өкшелері бар инелер жұмыс істейді. Алайда, осы 
инеге ілмектерді тастамас бұрын, бөлгіш жіпті байлау керек. Осы машинада 
бөлу қатарының пайда болу процесі (суретті қараңыз. 42) жоғарыда 
сипатталған. Сиретілген 14 және бөлгіш 15 қатарлар шағын үйкеліс 
коэффициенті бар берік жіптен жасалуы тиіс. Бөлгіш жіп кенептен шығаруды 
жеңілдету үшін басқалардан ерекшеленуі керек, осылайша бір купонды 
екіншісінен тезірек бөліп алу керек.

Купон белдігін тоқу. Купон белдігін тоқу кезінде мынадай 
технологиялық процестер орындалады: белдікті қажетті тоқумен алу; 
белдікті қажетті ұзындықпен тоқу.

Белдікті қажетті тоқумен табу. Бұл мысалда купон белдеуі 2 + 2 
өшіргіш арқылы алынады. Бұл жағдайда оны тапқан кезде келесі процестер 
орындалады. Инелердің әрқайсысында үлкен өкшелері бар инелер бар. 
Инелердің әр инеге орнатылған үлкен және кіші өкшелермен қатынасы 2: 1. 
Сонымен қатар, бір иненің үлкен өкшелері бар инелер басқа иненің бірдей 
инелеріне қатысты тақтайша тәртібінде орналасқан.

Әрі қарай, бір ине бір ине қадамына ауысады. Өздеріңіз білетіндей, 
өнімді 2 + 2 өшіргішпен жасау инені жылжытпай-ақ жүзеге асырылуы 
мүмкін, бірақ бұл үшін қосымша позициядағы инелер қажет.

Кейін ақша табу белдеуін орындалады, кері ығысу ине сауыттар. Атап 
өту қажет, бұл ығысу ине сауыттар болады ауыстырып қосқаннан кейін ғана 
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барлық петлеобразующих жүйелерін тоқу сдвоенной кулирной 
айдынындағы. Ауыстыру кезінде иненің жылдамдығы әдетте азаяды, өйткені 
бұл операция үлкен дәлдікті қажет етеді, ал жоғары жылдамдықта Инерция 
күштерінің жоғарылауына байланысты ол орындалмауы мүмкін.

Қажетті ұзындықтағы белдікті тоқу. Белдік қатарларының қажетті 
санын жасау үшін бағдарламаның ұзындығын азайту үшін құрылғыны 
қолданған жөн. Егер бағдарлама перфокарталарға орнатылса, онда 
бағдарламаның ұзындығын азайту үшін бүкіл белдеу тек екі перфокарттың 
көмегімен жасалады, олар бір қадам үшін қайтымды қозғалыс жасайды. 
Осындай кері қимылдайтын қозғалыстардың санын есептеу құрылғысы 
есептейді, ол раппорттарды қайталаған кезде жұмысқа қосылады және 
перфокарттың бір раппорты үшін бір буынға ауыстырылады. Белдікті жасау 
кезінде бұл есеп әдетте екі перфо-картаға тең болады. Есептеуіш 
құрылғының қажетті тегіс байланыстарының саны өткеннен кейін, онымен 
байланысқан тұтқа арқылы санау тізбегінің тиісті кескіні электромагнитке 
әсер етеді, ол бағдарламаны кері қозғалыстан қалыпты бағытқа ауыстырады 
— бір бағытта. Бұл өнімнің келесі бөлігін — диірменді тоқуға көшу үшін 
қажет.

Тоқыма купоны. Купон диірменін әртүрлі тоқу арқылы жасауға 
болады. Қажетті тоқуды тоқуға кіріспес бұрын, белбеу тоқу аймағында 
жұмыс істемеген барлық инелерді жұмысқа қосу керек. Ол үшін көтергіш 
сыналар толығымен қосылып, кішкентай өкшелері бар барлық инелер жұмыс 
істей бастайды. Содан кейін машина берілген тоқуды өндіруге ауысады. Бұл 
жағдайда есептеу құрылғысы қайта қосылады, өйткені басқару механизмінің
тесілген карталары бағдарламашының кері қозғалысы кезінде берілген 
мәлімдемеге сәйкес қозғалады. Тегіс буындары есеп тізбектің алған кейін 
бірінші плашкалар, жаңадан болады медиуциналық саны раппортов 
перфокарталарды басқару, бірақ учаскесінде тоқылған станды бұйымдар. 
Станоктың тоқу учаскесінде перфокартты басқарудың жұмыс тәртібін 
белгілеу кезінде программалаушының бір қадамға қозғалыспен бірге бір 
немесе басқа жаққа екі қадамға қозғалу мүмкіндігі пайдаланылады. Белдікті 
тоқу раппортына сәйкес келетін перфокарттардың саны екі еселенген болуы 
тиіс, осылайша барлық ауыстырып-қосулар каретка оң жақта орналасқан 
кезде жүзеге асырылады.

Тоқу аяқталғаннан кейін санау тізбегіндегі екінші өлік қолайлы. Бұл 
кескіш Бағдарламалық құралды купонның соңғы бөлігін тоқуға аударады. 
Бұл бөлімді тоқу процесі екі ішекті тоқуды дамытудан тұрады.

Купонды тоқу кезінде орындалатын барлық процестерді қарастыра 
отырып, сіз тасымалдаушының бағдарламалық өрістерінің санын анықтап, 
оның функцияларын анықтай аласыз. Тиісті механизмнің жұмысына қосылу 
уақыты процестердің реттілігімен анықталады және бағдарламашының 
карточкасының нөмірімен сипатталады. Мұны "Кинрекс"машинасындағы 
купон өндірісін бағдарламалау (20 кесте) мысалында түсіндірейік.
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Кестенің сол жақ бағанында (20кесте) жоғарғы бұйымның купонын 
әзірлеу кезіндегі процестердің атауы келтірілген және осы процестерді 
жүзеге асырудың бірізділігі көрсетілген. Жақын жерде процестің графикалық 
бейнесі берілген. Осы купонды әзірлеу бағдарламасы 38 перфокартада 
жазылған. Орнату құрылғысында 25 бағдарламалық өріс бар. Жоғарыда 
келтірілген кестеден негізгі бағдарламалық өрістер осы процестерді жүзеге 
асыратын механизмдерді басқаратындығын көруге болады, яғни. 
тығыздықты реттеу механизмдері, көтеру сымдарын қосу, жүргізушілерді 
қосу, инені жылжыту, тоқу жылдамдығын төмендету және т. б. Осы негізгі 
өрістерден басқа, орнату құрылғысында есептеу тізбегінің жұмысына 
қосылатын бір өріс (23-өріс) және үш өріс (20, 21 және 22-өрістер) бар, олар 
бағдарламалық жасақтаманың бағыты мен жылдамдығын өзгертеді (бір 
немесе екі қадам). Бағдарламалық жасақтаманың бұл қозғалысы санау 
тізбегінің жұмысымен бірге жазылған бағдарламаның ұзындығының 
қысқаруын қамтамасыз етеді. Орнату құрылғысының бір перфокартасы 
вагонның бір жүрісіне немесе бір қатардың тоқуына сәйкес келеді.

Перфокарттардың жұмыс тәртібі жоғарыда қарастырылған тоқу 
процестерінің нәтижесіне сәйкес келуі керек. Процестердің шартты 
бейнесінен № 1 карта артқы иненің артқы жағындағы пісіру бетін тоқу 
процесіне сәйкес келетінін көруге болады. Бұл процесті бағдарламалау үшін 
артқы инедегі көтергіш сынақты толығымен іске қосу керек, оны алдыңғы 
инеде өшіру керек, төрт жіптің біреуін жұмысқа қосу керек, қажетті тоқу 
тығыздығын (үлкен, орташа немесе кіші) орнату керек, купон есептегішін 
және негізгі қосқышты қосу керек.

43 сурет. "Кинрекс" жалпақ Фанг машинасының құлыптау жүйесі»

Бұл механизмдерді қосу үшін тиісті бағдарламалық жасақтама 
өрістерінде тесіктер жасау керек. Басқару картасындағы тесілген тесік 
шартты түрде " • " белгісімен, ал тесілмеген тесік — осы белгінің 
болмауымен белгіленеді.

Бұл машинаның көтергіш сыналары 1 және 2 екі бөліктен тұрады 
(сурет. 43) артқы иненің құлыпындағы 8 және 9, 10 және 11 бағдарламалық 
өрістерден және алдыңғы иненің құлыпындағы 12 және 13, 14 және 15 
өрістерден тәуелсіз басқарылатын. Әр сына екі өріске сәйкес келеді, 
сондықтан ол екі түрлі жұмыс орнын алады: толық және жартылай 
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қосылады. Бірінші позиция барлық инелер жұмысқа қосылатын процестерге 
сәйкес келеді, ал екіншісі — тек үлкен өкшелері бар инелер.

Осылайша, № 1 картада бағдарламалау кезінде Тек 1, 2, 4, 9, 11 және 16 
шеттерде тесіктер тесіледі. Қалған өрістерде тесіктер тесілмейді, өйткені № 1 
картада көрсетілген процестердегі тиісті механизмдер жұмыс істемейді.

Сол сияқты бағдарлама барлық кейінгі карталар үшін жасалады. № 38 
картадан кейін орындалатын процестер циклі қайталанады, яғни № 1 карта 
қайтадан жұмысқа кіріседі. Жоғарыда келтірілген кестеден бұл 
бағдарламалық басқару жүйесі тек талондарды шығаруға арналған, яғни. 
иненің ені бойынша толтырылған инелердің тұрақты санымен алынған 
өнімдер. Толтырылған инелер санының өзгеруімен өнімді шығару үшін 
бағдарламалық басқару жүйесінде құлату немесе көбейту процестерін 
басқару үшін қосымша өрістер болуы керек, ал машинаның өзі осы 
процестерді жүзеге асыратын бірлескен жауап беретін механизмдер болуы 
керек.

Шұлық өндірісін бағдарламалаудың технологиялық негіздері. Екінші 
мысал қарастырайық бағдарламалау әзірлеу дара бұйымдар, мүлдем өзгеше, 
алдыңғы нысан бойынша да, сондай-ақ процестер тоқылған,— носка 
суретінде көрсетілген. 44, б.мұндай өнімді дөңгелек орамалы машинада 
бірнеше жолмен жасауға болады, олардың негізгілері диаграммада 
көрсетілген. 44,б суретте жоғарыда қарастырылған купон сияқты бөлу 
қатарларымен жасалған шұлық көрсетілген.

Шұлық мынадай учаскелерден тұрады: 1 — бөлу қатарлары; 2—ернеуі 
(Қарлығаш); 3 —паголенка; 4 — өкше учаскесінің бірінші жартысы; 5 —
өкше учаскесінің екінші жартысы; 6— із; 7 — мыска учаскесінің бірінші 
жартысы; 8—мыска учаскесінің екінші жартысы; 9 — пысықтау учаскесі 
(кеттельная). Осы ретпен осы учаскелерді шұлық машинасында өндіру де 
жүзеге асырылады.

44суретте, ал басқа тәсілмен жасалынған қалпақшаның басқа нысаны 
бар шұлық көрсетілген-әр өнімнің машинадағы табысы (өзін-өзі өңдеу әдісі). 
Тоқудың бұл әдісі үнемді және Прогрессивті, өйткені шикізат шығыны 
азаяды және бөлу қатарларының болмауына байланысты бір өнімді өндіру 
циклы азаяды, бұл машинаның өнімділігін арттырады. Сонымен қатар, 
шұлықты тоқудың осы әдісімен жұмысшы өнімді бөлу операциясынан 
босатылады, бұл қызметкердің қызмет ету аймағының ұлғаюына, демек, 
оның еңбек өнімділігінің артуына ықпал етеді. Жақында бөлгіш қатарлары 
бар бөлшектерді тоқу әдісі барлық екі цилиндрлі шұлықтарда қолданылды 
және бұл екінші тоқу әдісі әрдайым қолданылатын бір цилиндрлі 
шұлықтармен салыстырғанда осы жабдықтың маңызды кемшіліктерінің бірі 
болды.

Соңғы уақытта үшін двухцилиндровых автоматтарды, сондай-ақ тәсілі 
әзірленді тоқылған шұлық бастап заработкой әрбір бұйымның автоматта. 
Осылайша, шұлықтар тоқылған, мысалы, Dzvb машинасында. Осы 
машинаның мысалында шұлық өндірісін бағдарламалауды қарастырыңыз.
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Көрсетілгендей күріш. 44, А, CA-mozarabotki әдісімен өндірілген 
шұлықты тоқу процестерімен ерекшеленетін келесі негізгі бөлімдерге бөлуге 
болады: 1 — табыс учаскесі және жағы; 2 — паголенок; 3— пятки бөлігінің 
бірінші жартысы; 4 — пятки учаскесінің екінші жартысы; 5 — із; 6—түтік 
түріндегі қалпақ; 7— жұмыс учаскесі.

Осы учаскелерді тоқу процестеріне қатысатын механизмдерді анықтау 
үшін осы процестердің мәнін қарастыру қажет. Шұлықтарды тоқу кезіндегі 
ұқсас процестердің мәні осы бөлімнің алдыңғы тарауында егжей-тегжейлі 
сипатталған, сондықтан біздің мысалда тек автоматты жұлдыздарда 
орындалатын осы процестердің реттілігі қарастырылады.

44сурет. Өзін-өзі өңдеу әдісімен жасалған шұлық және оны тоқуға 
арналған санау тізбегі

Өнімді табу және жағын тоқу. Жаңа өнімді тоқу циклы оның 
табысынан басталады. Бұл уақытта инелерде ескі ілмектер жоқ, өйткені 
алдыңғы өнім инелермен лақтырылады және пневматикалық тарту механизмі 
қабылдағышқа шығарылады. 1 + 1 өшіргішпен жаңа өнімді табу үшін 
инелердің тілдерін ашып, инелерді жоғарғы цилиндрге бір-бірден беру керек, 
өйткені алдыңғы циклдің соңында барлық инелер төменгі цилиндрде жұмыс 
істеді. Содан кейін сіз негізгі жіптің жіптерін төсеп, бір уақытта резеңке 
жіппен жіп жүргізгішті қосуыңыз керек.

Резеңке жіп негізгі инемен бірнеше инемен тоқылған, содан кейін 
тоқылған жіп түрінде салынған.

Өнімнің бүйірінің бірінші қатарын, сондай-ақ кейінгі қатарларды тарту 
платина мен пневматикалық тарту арқылы жүзеге асырылады. Бұған
сонымен қатар тоқылған резеңке жіптің серпімділігі ықпал етеді.

Жақсы көріну үшін пайда болған кезде, роликтің екі қатары пайда 
болады, бұл жоғарғы цилиндрдің инелерін екі бұрылыс кезінде өшіру 
арқылы қол жеткізіледі. Кейін білім көркемдеп өлкенің ернеуінен өндіріледі 
өзі ластичный бортик талап етілетін ұзындығын. Бұл бірінші және үшінші 
жүйелерде өнімнің бірінші бөлігін тоқуды аяқтайды.
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Осы бөлімнің өндірістік процестерін қарастыра отырып, оны тоқуға 
келесі механизмдер қатысады деп қорытынды жасауға болады: 
пневматикалық тарту механизмі, инелерді ашу механизмі, инелерді төменгі 
цилиндрден жоғарғы цилиндрге беру механизмі, резеңке жіптің негізгі 
бағыттаушысы мен жетегін қосу механизмі, жоғарғы цилиндрдің бүйірлік 
сынасын өшіру механизмі, жоғарғы және төменгі цилиндрлердегі тоқу 
тығыздығының өзгеру механизмі.

Қонышын тоқу. Паголенка учаскесін дамыту кезінде жоғарғы тарту 
механизмі, екінші цикл жүйесі және үлгіні қалыптастыру механизмі іске 
қосылады.
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Табанын тоқу. Машина цилиндрі айналмалы қозғалысқа ауысады. 
Инелер төменгі цилиндрден жоғарғы цилиндрге өтеді, инелер, сурет 
барабандары және екінші және үшінші циклді құрайтын жүйелер қосылады. 
Жолдың төменгі жартысында суреттің пайда болуы тоқтайды. Тоқудың тиісті 
тығыздығы белгіленеді, қажетті жіп бағыттағыштар қосылады, артық салмақ 
пен жіп тартқыштың механизмдері өшіріледі.

Бас жағын тоқу. Қақпақтың бөлігі түтік түрінде шығарылады, содан 
кейін ол қабаттасуға тігіледі. Өнім сапасының төмендеуіне қарамастан, 
қақпақты жабудың бұл әдісі қазіргі уақытта көптеген зауыттарда 
қолданылады, өйткені ол машинаның өнімділігін арттырады және 
классикалық көріністі жабу үшін қолданылатын ауыр жұмыс— кеттлевканы 
жояды (суретті қараңыз. 44, б).

Неғұрлым прогрессивті- бас жағын тікелей машинада жабу әдісі. Бұл 
әдісті шұлық машиналарында жүзеге асырудың көптеген нұсқалары 
ұсынылған.

Өнімнің түтігі цилиндрлердің айналмалы қозғалысы кезінде 
классикалық түрдегі қалпақ пен өкшені тоқумен салыстырғанда тоқу 
жылдамдығының жоғарылауымен шығарылады. Төменгі цилиндрдің 
инелерінде қаңылтырмен тоқылған түтік өндірісіне көшпес бұрын, барлық 
инелер жоғарғы цилиндрден төменгі цилиндрге беріледі.

Өңдеу учаскесін тоқу. Егер қақпақтың бөлімі бітеу операциясына 
ұшыраса, онда бұл аймақта сирек қатар тоқылған. Кетлевканы орындау 
ыңғайлылығы үшін сирек қатар бір жүйеде шығарылады, ол үшін екінші 
және үшінші циклді құрайтын жүйелер ажыратылады. Арнайы жүргізуші 
қосылып, арзан жіптен жасалған. Жолдардың қажетті санын өндіргеннен 
кейін өнім инелерден шығарылып, қабылдағышқа жіберіледі. Әрі қарай, тоқу 
циклы келесі өнім үшін қайталанады.

Шұлықты жасау кезіндегі процестердің реттілігін қарастырып, осы 
процестерді жүзеге асыруға қатысатын механизмдерді анықтай отырып, сіз 
осы процестерді басқаруы керек бағдарламалық жасақтама өрістерін орната 
аласыз.

Dzvb машинасында мұндай өрістер 36. Өнімді өндіру бағдарламасы 
барабандағы камералар жиынтығымен орнатылады. Мұндай барабанды 
44суретте көрсетілген арнайы санау тізбегі басқарады, Ә. тізбекте орналасқан 
шұңқырлар басқару барабанын айналдырады, ал тегіс сілтемелер ешқандай 
ауысуды қажет етпейтін процестерге сәйкес келеді (суретте тегіс сілтемелер 
саны 6, 31, 3 және т.б. сандармен көрсетілген).

Тізбектің тиісті бөліктеріндегі тегіс байланыстардың санын көбейте 
отырып, сіз машинаның жұмыс бағдарламаларын өзгертпестен өнімнің 
өндірілген бөліктерінің ұзындығын өзгерте аласыз.

Басқару барабандарындағы жұдырықтар жиынтығымен берілген 
қаралған бұйымды (шұлықты) өндіру бағдарламасы 45суретте көрсетілген. 
Бұл бағдарлама басқару барабанының сканерлеуі болып табылады. 
Сыпырудың ұзындығы бойынша тоқу процестерінің реттілігін анықтайтын 
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барабанның айналу бұрыштары, ал ені бойынша — тиісті механизмдердің 
қосылуын анықтайтын бағдарламалық өрістердің нөмірлері көрсетілген.

45сурет. Басқару барабанындағы камералар жиынтығымен берілген 
бағдарлама

Дара бұйымдарды автоматта әзірлеу сипаттамасынан тетіктері 
басқарылуы тиіс орнату құрылғыларын бекітуге болады.

ДЗВб автоматының орнатушы құрылғысы бір білікте орналасқан екі 
барабан түрінде орындалған. Бір барабанның 25 бағдарламалық өрісі бар, ал 
екіншісі — 11. Бірінші барабан өрістері келесі механизмдер мен процестерді 
басқарады.

21кесте - бірінші барабанның өрістері механизмдер мен процестерді 
басқарады

Жолақ 
нөмірі

Жолақ мақсаты

1
2
3

4
5

6
7

8
9
10 

Пневматикалық сору клапанын басқару
Ернеуді әзірлеу кезінде бақылау инесін бұру
Екінші пстлеобразующей қосу және өшіру
жүйесі
Сол, үшінші цикл жасау жүйесі
Іріктеу үшін итергіштерді көтеру сынасын басқару
ине 1 + 1
Өкшеучаскесін өндіру кезінде үстеме басқару
Өкше учаскесін өндіру кезінде ине тілдерін ашқышты жіп 
тартқышты басқару
Жоғарғы тарту механизмін басқару
Жоғарғы тарту механизмінің ілмектерін басқару
Бос өріс
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21кестенің жалғасы.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23 

Өкше сынасын түсіру
Өкше сынасын көтеру
Жоғарғы орамды басқару
"төменгі лақтырылған сына
"із учаскесінде ине түйреуіштерді қосу сына
Жоғарғы цилиндрдің борттық сынағын басқару
"жоғарғы Джек сызығының жағдайы
"жоғарғы цилиндрдің өкшесі
"жоғарғы цилиндрдегі тоқу тығыздығы
төменгі цилиндрдегі """ (өкше, қалпақ, рангтық қатар)
Жоғарғы жағында тоқылған жағының тығыздығын басқару
және төменгі цилиндрде
Ернеу жиегінің тоқу тығыздығын басқару және
пысықтау
Паголенка мен іздің тоқу тығыздығын басқару
Мойын шұлықтарының тоқу тығыздығының біртіндеп өзгеруі

22кесте - екінші барабанның өрістері осындай әдістермен басқарылады
Номер 
поля

Назначение поля

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

цилиндрді врадан аудару үшін муфтаны ауыстыру
кері қимылдауға
Бірінші жүйенің сурет барабанын басқару
Сол, екінші жүйе"үшінші жүйе
Суреттерге арналған сурет барабанын басқару,
құрылатын изнаночным переплетением
Жаккард суреттеріне арналған селекторларды шығару клипін 
басқару
Екі таңбалы үлгіні қалыптастыру үшін сына басқару
Пятки учаскесін өндіргеннен кейін ине жүргізгіштерді қосу үшін 
итергіштерді басқару
Сайттағы суретті таңдау механизмін өшіру
тоқу төменгі бөлігінде із
Машинаның жылдамдығын өзгерту
Сурет барабанын тоқтату

Бөлшектерді өндіруді бағдарламалаудың қарастырылған мысалдарынан 
бағдарламалаудың технологиялық процестерге және оларды машинаның 
жұмыс циклінде жүзеге асырудың реттілігіне негізделгенін көруге болады, 
сондықтан бағдарламалық жасақтаманы басқару құрылғыларын зерттеу осы 
процестерді зерттеуден басталуы керек.

Бағдарламалық басқару жүйесіне кіретін құрылғылардың 
мақсаты мен жұмыс принципі. Бағдарламалық жасақтаманы басқару 
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жүйесіне кіретін құрылғылардың жұмыс принципін жоғарыда сипатталған 
бағдарламалаудың технологиялық негіздері "Кинрекс" жалпақ Автоматты 
машинасының мысалында қарастырамыз.

46 сурет. "Кинрекс" жазық фангты автоматының бағдарламалық 
басқару жүйесі»

Бұл машинаның бағдарламалық басқару жүйесінің схемалық 
диаграммасы 46суретте көрсетілген.

Жоғарыда атап өтілгендей, бағдарламалық басқарудың кез келген 
жүйесінде мынадай негізгі құрылғылар мен механизмдер бар: 1) беруші; 2) 
оқитын; 3) жазылған бағдарламаның ұзындығын қысқартатын 
механизмдермен есептеуіш; 4) таратушы механизмдер. Олардың мақсаты 
мен жұмыс принципін қарастырыңыз.

Орнату құрылғысы. Орнату құрылғысының мақсаты-машинаның 
жазылған бағдарламасын сақтау. Қарастырылып отырған планофанг 
машинасында орнату құрылғысы перфолент түрінде жасалады / (сурет. 46, а). 
Купонды өндіру бағдарламасы тесіктердің (тесіктердің) перфолентасының 
қажетті орындарында тесу жолымен жазылған. Тиісті бағдарламалық 
жасақтама нөліндегі тесіктің орналасуы қосылатын механизмнің түрін 
анықтайды, ал тесіктің ұзындығы бойымен орналасуы — бұл механизмнің 
қосылу уақыты. Оқу құрылғылары арқылы бағдарламалық өрістерден 
импульстар машинаның басқарылатын органдарына беріледі.

Суретте көрсетілген 46 бағдарламалық басқару жүйесінде 25 
бағдарламалық өріс бар, олардың мақсаты кестеде келтірілген. 21-22. 
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Бағдарламалық жасақтаманың дискретті (үзіліссіз) қозғалысы бар. 
Бағдарлама тасымалдаушысы тұрақты болуы керек бағдарламаны оқығаннан 
кейін, бағдарлама оған қандай қозғалыс берілгеніне байланысты бір немесе 
екі картаға алға немесе артқа жылжиды. Бұл жағдайда біз бір вагонға 
арналған бағдарлама жазылған перфолента учаскесін атаймыз. Бұл бөлім, 
әдетте, бағдарламашықты жылжыту үшін қызмет ететін екі тесік арасындағы 
қадамға тең. Бағдарламалық жасақтама келесідей қозғалады.

Білікке 20 (сурет. 46, б) қатты бекітілген диск 17, торен. оның 
саусақтары салынған. Осы саусақтардың көмегімен 17 иттердің бірімен 15 
дискісі тартылады (суретті қараңыз. 46, а) храп механизміндегі ілмекке ұқсас. 
Иттер иінді механизмнен өзара қозғалыс алады 12. Механизмнің қалыпты 
жағдайында жоғарғы ит қосылады, ал төменгі жағы төмен түсіріліп, 17 
дискінің саусақтарына тиіп кетпейді. Бұл позиция бағдарлама 
тасымалдаушысының перфолента қозғалысына сағат тіліне қарсы сәйкес 
келеді. Перфолентаның қозғалысын керісінше өзгерту қажет болған кезде (20 
өрісінде тесік арқылы қол жеткізіледі), электромагнит 16 жұмысқа қосылады 
(схемада шартты түрде көрсетілген) және өзегін тұтқалар арқылы төменгі 
итті итереді. Бұл ит (15) 17 дискімен ілмекке кіреді және жүзді кері бағытта 
бұрады.

Жоғарғы ит 17 дискінің түйреуіштерінен жоғары көтеріледі, дискіге 
әсер етпейді. Диск 17 бұрылған кезде, барабан 22 бұрылады (суретті қараңыз. 
46, б), ол 20 білікке қатаң бекітілген. 22 барабанының генераторлары 
бойынша бағдарламалық жасақтама таспасының перфорациясына кіретін 
түйреуіштер орналасқан. Сондықтан, барабан 22 бұрылған кезде, перфолент 
1 қозғалады (суретті қараңыз. 46, а).

Қарастырылып отырған машинада бағдарламалық жасақтама бір 
бағытта немесе басқа бағытта екі сатыға ауыса алады. Эго қозғалысы орнату 
құрылғысының 21 өрісінде тесік тесілген жағдайда жүзеге асырылады. Бұл 
жағдайда екінші электромагнит іске қосылады, ол механизмге әсер етеді 
(диаграммада көрсетілмеген), иттерді бір-біріне жақындататын 15, демек, 17 
дискісіне жақындатады. Бұл жағдайда ит (жоғарғы немесе төменгі) 17 
дискісінің саусақтарымен бір түйреуішке ертерек тартылады, сондықтан 
бірдей аудармалы қозғалыс кезінде барабан екі қадамға айналады.

Оқу құрылғысы. Оқу құрылғысының мақсаты-қажетті 
механизмдердің жұмысы үшін таңдау. Бұл машинада есептеу құрылғысы 2 
түйреуіш түрінде жасалады (суретті қараңыз. 46, А) екі иықты рычагтарға 
бекітілген 3. Бағдарламаны оқу процесі келесідей жүзеге асырылады. Оқу 
алдында түйреуіштер жоғары көтеріледі, сондықтан бағдарламашы келесі 
картаға ауыса алады. Түйреуіштердің бұл қозғалысы 13 камера механизмінен 
алынады, бірақ уақыт түйреуіштердің астына келесі картаны беретін 
перфолентаның қозғалу уақытына сәйкес келуі керек. Бағдарлама 
түйреуіштер төмен қарай қозғалғанда оқылады. Бұл қозғалыс тұтқаның 
массасының әсерінен (көрсетілген суреттегідей) немесе серіппенің көмегімен 
жүзеге асырылады. Өз жолында тесіктермен кездесетін түйреуіштерді 
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түсірген кезде оларға Н кіреді, олар өз жолында кездесетін түйреуіштерге 
және бағдарламалық жасақтама перфолентасының сынған бөліктеріне 
қарағанда төмен түседі. Төменгі позицияға түсетін түйреуіштер 4 екінші 
иығымен 9 микро ажыратқыш тізбегін жабады. Бұл позиция белгілі бір 
механизмнің қосылуына сәйкес келеді. Түсіру кезінде перфолентаның 
тесілмеген жерлеріне түсетін түйреуіштер таспа деңгейінде қалады және 
электр тізбегін жаппайды. Эго түйреуіштердің орналасуы берілген өрістен 
басқарылатын механизмнің өшірілуіне сәйкес келеді.

Есептегіш құрылғы. Есептегіш құрылғы әртүрлі бөлімдердегі 
қайталанатын қатарлардың санын есептеуге немесе рапорттарды санауға 
арналған. Бұл машинада ол 19 тізбегі болып табылады (суретті қараңыз. 47) 
буындарда терілген плашкалармен. "Кинрекс" машинасында санау тізбегі 
өндірілген өнімнің әртүрлі бөліктеріндегі раппорттардың санын есептеуге 
арналған. Ол тапсырма құрылғысынан өнімде қайталанатын есептер болған 
кезде ғана іске қосылады. Бұл жағдайда, бағдарламалық жасақтаманың 
ұзындығын қысқарту үшін, соңғысы кері қозғалысқа ауысады және бірнеше 
карталармен біраз уақыт жұмыс істейді.

Кестеде көрсетілген купон өндірісін бағдарламалау мысалында. 16, біз 
бұлдыр белдікті өндіру тек бір тоқу жағдайына сәйкес келетін екі карта 
арқылы жүзеге асырылатындығын көрдік. Мұндай есептеулердің санын 
есептеу 19 санау тізбегінің тегіс сілтемелері арқылы жүзеге асырылады. 
Санау тізбегінің Өлігі қолайлы болған кезде, моноситель перфолентаның 
келесі бөлігіне өтеді. Санау тізбегін ауыстыру 18 білікке еркін киілген 20 
храповикті бұру кезінде жүзеге асырылады (суретті қараңыз. 47).

Тоқыма рапорттары өнімнің диірменін жасау кезінде қайталануы 
мүмкін. Диірмен учаскесіндегі раппорттардың қажетті саны бірінші 
плашкадан кейін қайтадан тегіс буындар терілетін, содан кейін екінші 
плашка қойылатын сол есептеу тізбегінде көрсетіледі. Орын ауыстыру санақ 
тізбегі қаралатын автоматта жүргізіледі бір өріс задающего құрылғылары—
өрісінің 23. Бұл өрісте тесік тесілген кезде, санау тізбегі әр кіріс 
мәлімдемесінен кейін бір сілтемеге ауысады.

Санау тізбегінің қозғалыс механизмінің диаграммасы 47суретте 
көрсетілген.

1 санау тізбегі 8 иінді механизмнің, 7 сырғытпаның, 6 және 5 
байланыстардың және 3 иттің көмегімен қозғалады, ол 2-ші тістің тістеріне 
түсіп, санау тізбегін әрқашан бір бағытта бір сілтемеге айналдырады. Иінді 
білік механизмі машинаның негізгі білігінен жұмыс істейді, ал есептеу тізбегі 
тек 23 өрісінде бағдарламалық жасақтаманың перфоленті тесілген кезде ғана 
айналады. Санау тізбегін өшіруге 3-ші ит арнайы тұтқамен (тізбекте 
көрсетілмеген) 2-ші қарынның тістерінен шығарылатындығымен қол 
жеткізіледі. Электромагнит 9 өрістен 23 перфолента қосылған кезде, 3-ші 
итті өшірілген күйде ұстап тұратын тұтқа ауытқиды және ит 4-ші жалпақ 
серіппені пайдаланып, 2-ші қарынның тістеріне түсіп, санау тізбегін бір 
сілтемеге жылжытады.

  
 



167

Жоғарыда айтылғандай, осындай жұмыс принципіне ие санау тізбегі 
қайталанатын есептерді санауға ғана емес, сонымен қатар бағдарламалық 
жасақтаманың ұзындығын қысқартатын құрылғы болып табылады. Санау 
тізбегі соңғы функцияны арнайы 21 қосқышының арқасында орындайды 
(суретті қараңыз. 47), ол есептеу тізбегінің тетігінің астына жақындаған кезде 
электр тізбегін бұзады және бағдарламашықты сағат тіліне қарсы тұрақты 
қозғалысқа айналдырады. Сонымен қатар, жоғарғы ит жұмыс істейді, ол 
келесі аймақты дамыту үшін бір сатыға жылжытады.

Осылайша, басқарылатын құрылғыдағы есептеу тізбегінің 
кескіштерінің мақсаты-бағдарламалық жасақтаманы өнімнің келесі бөлігін 
өндіруге аудару.

Беру механизмдері. Бұл механизмдердің мақсаты - сигналды оқу 
құрылғысынан атқарушы органдарға беру. "Кинрекс" машинасында 
бағдарлама оны тапқан түйреуіштерден атқарушы органдарға екі иықтың 
тұтқалары арқылы беріледі 3 (суретті қараңыз. 47), атқарушы органдармен 
байланысты электромагниттермен жабдықталған микро ажыратқыштар 9 
және күйме барысында іріктелген органдарды қосылған күйде ұстап тұратын 
7 планка.

Қолдау жолағы 7 а осіне қатысты тербелісті алады, IT камерасынан 
және 10, 8 және 5 тұтқаларынан. Тасымалдау кезінде тірек жолағы оське 
қатысты оң жақта болады және осы серияны дамыту үшін таңдалған 
органдарды жұмыс күйінде ұстайды. Тоқу циклы аяқталғаннан кейін, 
машинаның вагоны оң жақта орналасқан кезде, көрсетілген механизмнің 
көмегімен тірек жолағы келесі циклде жұмыс істейтін органдарды таңдауға 
кедергі келтірмеу үшін осьтен солға қарай ауытқиды.

Электр тізбегі жабылған кезде электромагниттің өзегі магнит өрісінде 
біртіндеп қозғалады және атқарушы органдарды тұтқалар арқылы іске 
қосады.

Бағдарламаны атқарушы органдарға берудің бұл әдісін 
электромеханикалық деп атауға болады, өйткені оған механикалық және 
электрлік беріліс қатысады.

Бағдарламаны механикалық әдіспен салыстырғанда берудің 
электромеханикалық әдісі бағдарламалық басқару жүйесін ықшам түрде 
орналастыруға мүмкіндік береді және машинаны күту кезінде ыңғайлылық 
тудырады.
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47сурет. Санау тізбегінің қозғалыс механизмінің диаграммасы

Бағдарламалық басқару құрылғыларын жіктеу белгілері.
Трикотаж өндірісі бар көптеген түрлі автоматтар әзірлеу үшін Дана 
бұйымдар. Барлық осы машиналар жоғарыда қарастырылған негізгі 
құрылғыларды қамтитын бағдарламалық басқару жүйесімен жабдықталған. 
Алайда, машиналардың бағдарламалық жасақтамасын басқару құрылғылары 
жұмыс принципі бойынша да, дизайны бойынша да ерекшеленуі мүмкін. 
Мысалы, бағдарламаның міндеттері әр түрлі болуы мүмкін, оларды оқу әр 
түрлі болуы мүмкін, әр түрлі болуы мүмкін, тасымалдаушының қозғалу 
сипаты, қайталанатын қатарларды санау әдістері, берілген бағдарламаны 
машинаның жұмыс органдарына жеткізу әдістері және т. б.

Трикотаж жабдықтарын бағдарламалық басқару жүйелерінде 
қолданылатын құрылғыларды жіктеуге болатын белгілерді қарастырыңыз.

Бағдарламаны орнату тәсілдері. Орнатушы құрылғыларда 
(бағдарламашыларда) бағдарламаны орнатудың келесі әдістері болуы 
мүмкін.

Барабандағы камералар жиынтығымен берілген бағдарлама. 
Бағдарлама барабандағы камералар жиынтығымен берілген грамм 
тасымалдаушылар дөңгелек бөшкелерде кеңінен қолданылады. 48суретте 
круглочулочный машинаның бағдарламалық жасақтамасының камералық 
механизмінің диаграммасы көрсетілген. Бағдарламалық өрістер барабан 
генераторлары бойында орналасқан. Басқарылатын механизмнің қосылу 
уақыты осы барабанның айналу бұрышымен анықталады. Барабанның әрбір 
жиегінде орналасқан жұдырықшаның профилі атқарушы органның оны 
жұмысқа қосу немесе бұйымды тоқудың әртүрлі учаскелеріндегі жұмыстан 
ажырату үшін белгілі бір шамаға орын ауыстыруына сәйкес келеді. 
Бағдарламаны орнатудың бұл әдісі сандыққа қарағанда аналогтық деп 
аталады.

  
 



169

Камера профилімен аналогтық бағдарламалау кезінде атқарушы 
органға бір нөлден әртүрлі қозғалыстарды орнатуға болады, ал сандық 
бағдарламалау кезінде бағдарламалық жасақтама өрісі тек бір қозғалысты
орната алады. Бұл аналогтық бағдарламалаудың артықшылығы.

Бағдарламалық жасақтаманың камералық механизмдерінің кемшілігі-
бағдарламаны өзгертудің қиындығы, өйткені бұл камераларды ауыстыруды 
қажет етеді.

Барабандағы соққылар жиынтығымен берілген бағдарлама. 
Бағдарламаны орнатудың бұл әдісі алдыңғы әдісті дамыту болып табылады. 
Бағдарлама барабандағы шүмектер (бұрандалар) жиынтығымен орнатылады. 
Орнатушы элементтің (шоқ) болуы атқарушы органның қосылған жағдайына, 
ал оның болмауы — өшірілгенге немесе керісінше сәйкес келуі мүмкін. 
Бағдарламаны орнатудың бұл әдісі де аналогтық болып табылады. Роликтері 
бар барабан түріндегі бағдарламалық жасақтаманың артықшылығы-
бағдарламаны тез өзгерту мүмкіндігі. Қазіргі уақытта мұндай 
бағдарламашылар жоғарғы трикотажға арналған машиналарда кеңінен 
қолданылады.

48суретте Мәскеу трикотаж машиналары зауытының ПА типіндегі 
планофангты машинаның бағдарламалық басқару жүйесі көрсетілген. 

Даналы бұйымды өндіру бағдарламасы барабанда орнатылады. 1 
шыбықтардың көмегімен. Барабанның генератрицасында орналасқан 
тесіктер-бұл әрқайсысы машинаның тиісті механизмін басқаратын 
бағдарламалық жасақтама өрістері. Барабанның айналасында орналасқан 
тесіктер осы механизмнің қосылу уақытын анықтайды. Егер шұңқыр тесікке 
салынса, онда механизм қосылады, ал егер ол болмаса, ол өшіріледі.

Қарастырылып отырған бағдарламалық басқару жүйесі 48суретте 
көрсетілген жүйеден командаларды беру әдісімен ерекшеленеді. Ол 
машинаның ортаңғы бөлігінде орналасқан, сондықтан жұмысқа қосылатын 
механизмдерді таңдау тоқу циклінің соңында емес, ортасында жүзеге 
асырылады. Бұл таңдау Барлық механизмдер үшін мүмкін емес. Мысалы, 
питеводптеленді қосу, тоқу тығыздығын өзгерту, көтеру сымдарын қосу, 
инені жылжыту сияқты командалар тек вагонның экстремалды 
позицияларында, яғни аяқталған циклде орындалуы керек. Бұл жағдайда оқу 
тұтқалары алған команда есте сақталуы керек; оны тасымалдау төтенше 
жағдайға келгенде ғана жүзеге асыруға болады.

Осыған байланысты, мұндай бағдарламалық басқару жүйесінің беріліс 
механизмі 28 машинаның вагонында орналасқан сақтау құрылғысы бола 
алады. Оқу құрылғысы 31 және 3 тақталарының екі қатары түрінде жасалады. 
31 тақталары команданы 1 Бағдарламалық құралдың барабанынан сақтау 
құрылғысына жібереді. 30 сақтау құрылғысында 29 ілгек тәрізді иілген 
пластиналар және бағдарламалық өрістердің тиісті деңгейлерінде орналасқан 
арнайы шайбалар бар (суретте көрсетілмеген). 29 пластиналары, оларға 31 
тақтайшалары әсер еткенде, ішке қарай ауытқиды және серіппелі иттермен 
жабылады. Бұл ретте 29 таңдап алынған пластиналардың кертпештері 
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шайбалардың кертпештеріне қарсы орналасады. Каретка экстремалды 
позицияға жеткенде, 24 роликтері вагонның жүрісін шектейтін 25 сынасын 
орайды; бұл жағдайда 30 сақтау құрылғысының қорабында орналасқан 
жүгірткі вагонның корпусына қатысты бағыттағыштар бойымен жылжиды, 
29 тақталары таңдалған механизмдерді іске қосатын шайбаларын 
айналдырады. Сонымен, тиісті шайбаны бұру кезінде тартылатын 27 
тұтқалары 26 жұмыс нұсқаулығын қамтиды.

48сурет. Дөңгелекшұлық автомат бағдарламалық жасақтамасының 
камералық механизмінің схемасы

49сурет. ПА типті жазық фангты автоматтың бағдарламалық басқару 
жүйесі

Жаттаусыз пәрмен 25 тұтқалары арқылы 23, 21 тізбегі және 19 
арқандары, 5 тұтқалары, 4 тұтқалары және барабаннан 3 табақшалары 
арқылы команданы алатын каретка қозғалысының 23-ші механизмдеріне 
беріледі. Дәл осындай команда санау барабанының қозғалыс механизмі үшін 
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2 және барабан / бағдарламашықты бұру механизмі үшін беріледі. Барабанды 
сағат тілімен бұру 13 камералы механизмнен 14 рычаг жүйесі арқылы, 16 
ролик солға жылжытылған кезде, 15 тұтқалары 17 және 18 итергіштері 
арқылы жүзеге асырылады. Итергіштер 20 ит көмегімен 22 роторды 
айналдырады, оның осіне барабан бекітілген. Барабан бір немесе екі бөлікке 
бір немесе басқа жаққа үзіліссіз жылжи алады. Қозғалыс бағыты мен 
шамасының өзгеруі барабанның төменгі жиектерінде орнатылады және 6 
рычаг жүйесі, 8 аялдамасы, 9 жолағы және роликті жылжытатын 7 рычаг 
жүйесі 16 арқылы жүзеге асырылады.

Машинаның 12 негізгі білігі 11 электромагниттік муфтадан 10 тізбекті 
беріліс арқылы қозғалады.

Перфолентте орнатылған бағдарлама. Перфолентте бағдарламаны 
орнату әдісі жоғарғы трикотажға арналған заманауи машиналарда 
қолданылды — плоскофанг және котоп. Бұл әдіспен бағдарлама картонға 
немесе пластикалық таспаға немесе карталарға тесілген және тесілмеген 
тесіктердің комбинациясы түрінде орнатылады. Тесілген тесік көп жағдайда 
атқарушы органның жұмыс жағдайына сәйкес келеді, ал тесілмеген тесік 
өшірулі болады. Аналогтық бағдарламалаудан айырмашылығы,
бағдарламалаудың осы әдісінде белгілі бір өрісте тесілген тесік атқарушы 
органның тек бір позициясына (қосу), ал оның болмауы басқасына (өшіру) 
сәйкес келеді. Бағдарламаны басқарудың осы әдісі бар бағдарламалық 
жүйелер Сандық деп аталады. Сандық бағдарламалық басқару жүйелері 
кодталған және кодталмаған болуы мүмкін.

Атқарушы органдардың орын ауыстыруының кодталған жүйелерінде 
шартты кодпен жазылады. Көптеген жағдайларда жазу үшін сандық кодтар 
қолданылады (екілік, үштік, сегіз, ондық және т.б.), Бұл жазу әдісі сандық 
деп аталды. Бұл жазу әдісімен бағдарламалық өрістер сандармен 
сипатталады. Сандар өнімнің белгілі бір бөлігіндегі тоқу немесе ілмектердің 
санын көрсете алады. Мысалы, ағылшын "Вентли" және "Монк" және неміс 
"Текстима" (ГДР) фирмалары шығарған жоғарғы трикотажға арналған 
Котон-автоматтарда сандық бағдарламалау үшін екілік кодтар қолданылады. 
Бұл белгілі бір бағдарламалық өрістердің мәнін екілік жүйе үшін келесі 
формада болатын белгілі кодтау Заңына сәйкес білдіруге болатындығын 
білдіреді:
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мұндағы 2 -сандық жүйенің негізі (екілік);
аn аn-1 ... а1, а0, а-1... а-n -2 негіздегі коэффициенттер.

Екілік сандар жүйесі үшін бұл коэффициенттер тек екі мәнді қабылдай 
алады: 0 және 1. 1 коэффициенті бағдарламалық өрістің қосылған күйіне 
сәйкес келеді, ал 0 коэффициенті өшірулі.
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Мысалы, 5020 моделінің котон-машинасында ("Текстима" фирмасы) 
бағдарламалық өрістер (1-6) маңызды:

25+24+23+22+21+20, яғни 32+ 16 + 8 + 4 + 2 + 1 =63.

Осылайша, егер сіз осы соманың ішіндегі жолдар санын (яғни 63) 
байланыстырғыңыз келсе, онда картаның барлық алты өрісінде тесіктер 
жасауыңыз керек; бұл жағдайда өрнектің әр мүшесінің алдында 1-ге тең 
коэффициент болады. Егер тек 20 жолды байлау қажет болса, онда 2 және 4 
өрістеріндегі тесіктер тесіледі; қалған өрістер сынбайды. Егер 25 жолды 
байлау қажет болса, онда 2, 3 және 6 өрістеріндегі тесіктер тесіледі. Мұндай 
жағдайларда бағдарламалық жасақтама өрістерінің мәндерін келесідей 
білдіруге болады:

0∙25+1∙24+1∙23+0∙22+0∙21+1∙20=25.

Кодталмаған сандық жүйелерде атқарушы органның әр әрекеті 
машинаның электрлік немесе кинематикалық схемасының белгілі бір күйіне 
сәйкес келеді (Қосулы немесе өшірулі). Бұл жағдай атқарушы органның 
әрекеті аяқталғанға дейін сақталады.

Көптеген трикотаж автоматтарында бағдарламалық жасақтаманы 
басқарудың сандық жүйесі кодталмайды. Мұндай жүйенің мысалы-кинрекс 
автоматының жалпақ Фанг бағдарламалық басқару жүйесі.

Қазіргі заманғы котон-автоматтарда кодталған және декодталған 
жүйелерді қамтитын біріктірілген сандық бағдарламалық басқару жүйелері 
қолданылады. Мысалды қарастырайық.

50сурет. 5020 моделіндегі котон-автоматтың бағдарламалық басқару 
жүйесі ("Текстима" фирмасы»)

50 - сурет. 5020 моделіндегі котон-автоматтың бағдарламалық басқару 
жүйесінің схемалық схемасын көрсетеді ("Текстима"компаниясы). Бұл 
жүйенің негізгі құрылғысы барабанмен қозғалатын перфолент түрінде 
жасалады 2. 10 оқу шыбықтары сигналдарды негізгі құрылғыдан тұтқалар 
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арқылы 6 түйіспелеріне және 7 мик-ажыратқышқа жібереді. 4 камера, 
сондай-ақ жоғарыда қарастырылған "Киирекс" автоматының бағдарламалық 
басқару жүйесінде 2 барабанды 5 және 9 тұтқаларынан бұру кезінде оқу 
шыбықтарын көтереді. Бағдарламаны оқу 3 және 8 серіппелер көмегімен 
жүзеге асырылады.

Кинотаспада берілген бағдарлама. Қазіргі уақытта бағдарламаны 
жазу үшін стандартты позитивті фильм қолданылады. Бұл фильмдегі 
бағдарлама әртүрлі мөлдірліктің бөлімдері түрінде жазылуы мүмкін. 
Осындай фильммен бағдарламалық жасақтаманың сенімділігі және екілік 
санды қолдану мүмкіндігі үшін мөлдірліктің тек екі дәрежесі қолданылады: 
біреуі жарық берілетін, ал екіншісі Жарық берілмейтін жерде. Жазудың бұл 
әдісі әдетте импульсті берудің электронды спектрімен бірге қолданылады 
және қазіргі уақытта бағдарламалық жасақтаманың ықшамдылығы мен 
жылдамдығына байланысты қазіргі заманғы машиналарда көбірек 
қолданылады. Фильм пленкасында орнатылған бағдарлама сурет салу кезінде 
инелерді таңдауды басқару үшін бөлек дөңгелек тоқу автоматтарында да 
қолданылады.

Магниттік таспада орнатылған бағдарлама. Орнату құрылғысының 
бағдарламасы магниттік материалдан немесе магниттік қапталған 
материалдан таспаға жазылуы мүмкін. Таспада соққылар қолданылады, олар 
оқу құрылғысы басқару сигналдарына айналады. Кинопленкадағы жазбамен 
салыстырғанда магниттік лепте бағдарламаны жазудың артықшылығы, егер 
әр команда әр түрлі жиілікте жазылса, әр түрлі командаларды тағайындау 
үшін бір өрісті қолдануға болады. Оқу магниттік құрылғысында (баста) 
қоздырылған сигналдар көмекші діріл релесіне жіберіледі.

Әрбір осындай реле белгілі бір командаға сәйкес келеді және 
арматураның белгілі бір діріл жиілігіне орнатылады. Бұл реле берілген 
жиілік сигналдары Pego-ға кірген кезде ғана іске қосылады.

Бұл әдіс тапсырманың бағдарламаның әзірге табылған жоқ кең қолдану 
па трикотаж автоматтарда. Қазіргі уақытта ол негізінен сызбалар өндірісін 
бағдарламалау үшін қолданылады.

Басқару тақтасында орнатылған бағдарлама. Басқару пультіндегі 
бағдарламаны орнату әдісі Монк (Англия) компаниясының "ультра 
математика" котон автоматтарында қолданылады. Бұл әдістің артықшылығы-
бағдарламашықты алдын-ала дайындау қажеттілігі, яғни. Бағдарламаны 
оператор басқару тақтасында тереді. Процестерді бағдарламалау белгілі бір 
электромагниттік есептегіштерді қосу арқылы жүзеге асырылады.

Машинаның басқару тақтасында берілген бағдарламаның мысалы 
суретте көрсетілген. 51. Басқару панелінің жұмыс тақтасы он төрт таңбалы 
санауыштардан, тоғыз 25-козпозиционды қосқыштардан, тоғыз 8-
козпозиционды IV және V қосқыштардан және бір қосқыштан тұрады. 
Есептегіштердің әрқайсысы, біріншісін қоспағанда, бір коммутаторға және 
екі IV және V қосқыштарға сәйкес келеді, 25-позициялық қосқыштар 
ілмектерді қосу және көбейту жиілігін белгілейді. 8-позициялық қосқыштар 
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рапжейпого қатарының тоқуын және бұйымның белгісін басқару үшін құлату 
немесе қосу (солға немесе оңға) бағытын орнатуға арналған. III қосқышта 
өнімдегі жолдардың толық санын есептейді.

Сб1-Сб4-1-4 инеге шегеру
Прибав 1 -Бір инеге – қосу
Ост - Машинаның тоқтауы
Марк- бұйымды таңбалау
Ранг-рангтық қатар

51сурет. Басқару пультіне берілген бағдарлама

I есептегіштердің біріншісі өнімнің бірінші бөлігін тегістеу және 
көбейту процестерінсіз тегіс тоқу арқылы тоқуды басқарады.

Мысалы, тапсырма үшін тоқылған бөлшектің тұрақты бұйымдар - арқа 
өндірілетін бұл автоматта. Бөлік 1-8 бөлімдерге бөлінеді (сурет. 52), тоқу 
кезінде машинаның жұмыс процестері өзгереді.

Бөлшектерді тоқу 1-бөлімнен басталады. Бұл аймақта ілмектерді ілу 
және көбейту процестерінсіз 10 Ілмек қатарлары тоқылған. Бұл бөлімді 
дамыту бағдарламасы бірінші есептегіште 10 санының жиынтығымен 
орнатылады (суретті де қараңыз. 51), ол тегіс жолдардың санын есептейді. 2-
учаскені тоқу бағдарламасы екінші есептегіште орнатылады, онда 16 саны 
теріледі-осы бөлімдегі тоқу циклдерінің саны. Тиісті II коммутаторда 
көрсеткі 8 санына қойылады, бұл өсу цикліндегі жолдар санын көрсетеді; IV 
коммутаторда жебе, егер өсу бағыты солға болса, "шамамен 1" бөліміне 
орнатылады, ал егер өсу бағыты оңға қарай болса, көрсеткі V 
коммутаторында бірдей бөлінуге орнатылады. Осы бөлімдегі жолдардың 
толық саны болады: 1 (3-8)=128 қатар.
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52сурет.Котон-автоматта өндірілетін бұйымның бөлшегі (арқасы)

3-учаскені өндіру бағдарламасы тек үшінші есептегіште орнатылады. 
Коммутаторларда көрсеткілер "О" бөліміне орнатылады, өйткені бұл аймақта 
ілмектерді көбейту процестері жоқ.

4-учаскені тоқу бағдарламасы төртінші есептегіште 2-учаскені өндіру 
бағдарламасына ұқсас орнатылады, ал тиісті коммутаторда // 8 қатардан 
кейін ілмектерді құлату режимі жазылады. Құлатылатын құнажындардың 
саны IV және V коммутаторларда белгіленеді - олардың бағыттамалары 
"С64"бөлімдеріне орнатылады. Сол сияқты, өнімнің 5-бөлімі де 
бағдарламаланады: бағдарлама бесінші есептегіште және оған сәйкес II, IV 
және V қосқыштарда орнатылады.

6, 7 және 8-учаскелерді әзірлеу үш процесті көздейді: учаскенің енін 
өзгертпей сегіз ілмекті қатар тоқу, бір ранжалық қатар мен 16 қатар өңдеу. 
Бұл процестер алтыншы, жетінші және сегізінші есептегіштерде 
бағдарламаланады. Қатарларды ілінбей және көбейтпей тоқу алтыншы және 
сегізінші есептегіштерде, сондай — ақ 3 бөлік үшін, ал ранжалық қатарды 
тоқу-IV п V коммутаторларында "Рапж"бөлімінде көрсеткі орнату арқылы 
орнатылады. Тоғызыншы санауышта және тиісті IV және V қосқыштарда 
машинаның тоқтауы бағдарламаланады. Сумматор өнімнің әр тоқу 
аймағында өндірілген қатарлардың толық санын тіркейді. Бұл мысалда III 
қосқышпен тіркелген бөліктің жолдар саны тең болады

10 + 8-16+ 110 + 8-23+7-10 + 8+ 1 + 16+1 = 528.

Трикотаж машиналарында бағдарламаны орнатудың қарастырылған 
әдістерін салыстыра отырып, бір бағдарламаны екіншісіне ауыстыру 
жылдамдығы тұрғысынан, камера механизмі бар тасымалдаушылар сандық 
жүйелердің тасымалдаушыларынан төмен, әсіресе бағдарлама Басқару 
тақтасында орнатылған әдістерден төмен екенін атап өтуге болады.

Орнатушы құрылғының ықшамдылығы тұрғысынан, бағдарлама 
Фильмге жазылған бағдарламалық жасақтама тасымалдаушыларының 
артықшылығы бар.
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Бағдарламаны оқу тәсілдері. Бағдарламаны оқу әдісі негізінен 
бағдарламаны орнату әдісіне байланысты. Оқу әдісіне сәйкес бағдарламалық 
қамтамасыздандыру жүйесінің келесі құрылғылары ажыратылады.

Серіппелі тұтқалар, шыбықтар, роликтер және пластиналар түріндегі 
оқу құрылғысы. Барлық көрсетілген элементтер бағдарламалық 
жасақтаманың бетіне басылады және осы бетіндегі өзгерістерді тиісті 
арналар арқылы атқарушы органдарға жібереді. Оқу құрылғысының бұл түрі 
әдетте аналогтық бағдарламалау кезінде, бағдарлама камера немесе шоқ 
жиынтығымен берілген кезде қолданылады. Бұл оқу әдісі суретте көрсетілген 
құрылғыда қолданылады. 51, онда бағдарламаны оқу 2 серіппелі серіппелі 
және суретте көрсетілген құрылғыда жүзеге асырылады. 51, онда бағдарлама 
31 және 3 тақталармен оқылады.

Серіппелі түйіспелі өзектер түріндегі оқу құрылғысы. Оқу 
құрылғысының бұл түрі, әдетте, бағдарлама перфорацияланған таспаларға 
жазылған бағдарламалық басқару жүйесінде қолданылады. Серіппелі 
шыбықтар перфорацияланған таспаға (немесе картаға) басылады. Таспаның 
тесіктері тесілген жерлерде контактілер жабылып, электр импульсі пайда 
болады (егер бағдарламаны беру электромеханикалық әдіспен жүзеге 
асырылса) немесе механикалық қайта өңдеу жүзеге асырылады, ол атқарушы 
органға беріледі. Бұл оқу әдісі PA суретте көрсетілген құрылғыда 
қолданылады. 51, бағдарламаны оқу 2 түйреуіштермен жүзеге асырылады 
және бағдарлама 10 серіппелі өзектермен оқылатын құрылғыда.

Фотоэлемент түріндегі оқу құрылғысы. Фотоэлемент түріндегі оқу 
құрылғысы әдетте бағдарлама кинопленкаға немесе перфолентке жазылатын 
жүйелерде қолданылады. Бағдарламаны оқығанда, бағдарламалық 
жасақтаманың бір жағында жарықтандыру құрылғысы, ал екінші жағында 
фотоэлемент орналасқан. Пленканың немесе таспаның мөлдір емес бөліктері 
фотокеллге түсетін жарық сәулесін үзеді, ал мөлдір аймақтар оны өткізеді. 
Бағдарламаны осылай оқу жылдамдығы лентаны созу механизмінің рұқсат 
етілген қозғалыс жылдамдығымен шектеледі және секундына 104 мәнге 
дейін болуы мүмкін.

Фотоэлементті пайдалана отырып оқу әдісі, әдетте, бағдарламаны 
атқарушы органдарға берудің электрондық тәсілімен бірге қолданылады 
және қазіргі трикотажда қолданылады. мысалы," Франц Морат 
"фирмасының" Моратроник " (ГФР) және т.

Бағдарлама тасымалдаушысының қозғалу сипаты. Осы негізде 
бағдарламашылардың келесі түрлері бөлінеді.

Біркелкі емес үзік-үзік қозғалысты бағдарлама тасымалдаушы. Мұндай 
қозғалысы бар бағдарламалық жасақтама машиналарда қолданылады, онда 
бағдарлама барабандағы камералар немесе соққылар жиынтығымен беріледі. 
Бұл жағдайда тасымалдаушылардың қозғалысының тағы бір түрі 
соңғысының өлшемдерінің ұлғаюына әкеледі. Тасымалдаушы қозғалыс 
жасайды — белгілі бір бұрышқа бұрылу-кейбір ауысуларды орындау қажет 
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болған кезде ғана. Әдетте, тасымалдаушыға қозғалыс арнайы есептеу 
құрылғыларынан беріледі.

Біркелкі емес бар бағдарламалық қамтамасыз етушілер барлық 
дөңгелек-орамды автоматтарда және жоғарғы трикотаж бұйымдарына 
арналған автоматтарда қолданылады.

Біркелкі үзік-үзік қозғалысы бар бағдарламашы. Біркелкі үзіліссіз 
қозғалысы бар бағдарламалық жасақтама машиналарда қолданылады, онда 
бағдарлама перфоленттерге жазылады, ал оқу процесі түйреуіштермен 
жүзеге асырылады.

Бағдарламалық жасақтаманың үзіліссіз (дискретті) қозғалысы 
тоқтатылған бағдарламалық жасақтама кезінде жүзеге асырылуы керек 
бағдарламаны оқу үшін қажет, өйткені түйреуіштермен оқу процесі 
жылдамдықпен сипатталмайды. Жоғарыда қарастырылған 
тасымалдаушының осындай қозғалысы бар бағдарламалық басқару жүйесінің 
мысалы (суретті қараңыз. 52).

Үздіксіз қозғалатын  бағдармалама тасымалдаушы  . Егер бағдарлама 
жоғары оқу жылдамдығын қамтамасыз ететін фотокеллмен оқылса, грамм 
тасымалдаушыда үздіксіз қозғалыс болады. Бұл жағдайда тасымалдаушының 
жылдамдығы бағдарламаны оқу процесімен шектелмейді, сондықтан оның 
қозғалысы үздіксіз болуы мүмкін. Осындай қозғалысы бар бағдарламалық 
жасақтама инелерді таңдауды бақылау кезінде таңдау жылдамдығы үлкен 
болған кезде қолданған жөн.

Өндірілген қатарларды есептеу тәсілдері. Есептеу әдісіне сәйкес 
есептеу құрылғыларының келесі түрлері бөлінеді.

Плашкалары бар тізбек түріндегі есептеу құрылғысы. Бағдарламалық 
басқару жүйелеріндегі мұндай есептеу құрылғылары әртүрлі мақсаттарға ие. 
Бағдарламалық жасақтама тасымалдаушысының біркелкі емес үзіліссіз 
қозғалысы бар машиналарда, мысалы, дөңгелек-аяқты, дөңгелек-аяқты 
машиналарда, санау құрылғысы белгілі бір жерлерде құлыптары бар 
тізбектер болып табылады. Мұндай құрылғы, әдетте, біркелкі үзіліссіз 
қозғалысқа ие және цилиндр төңкерістерінің белгілі бір саны үшін бір 
сілтемеге жылжиды (0,5; 2; 4 немесе 12). Буындары жоқ жалаушалардың бұл 
құрылғыда қызмет үшін шот саны қатарлардың әрбір учаскеде бұйымдар, ал 
плашкалар басқарады өткізуге программоносителя.

Бағдарлама тасымалдаушысының біркелкі үзіліссіз қозғалысы кезінде, 
мысалы, перфокарт түрінде орнатылған құрылғысы бар жалпақ Фанг 
машинасында санау тізбегі басқа мақсатқа ие. Тізбектің байланыстары 
қатарлар емес, өнімнің әртүрлі бөліктеріндегі рапорттар болып саналады. 
Есептеу тізбегінің өліктері тасымалдаушыны кері үзіліссіз қозғалыстан бір 
бағыттағы қозғалысқа ауыстырады, осылайша бағдарламалық басқару 
жүйесін келесі есепті шығаруға ауыстырады. Санау тізбегі үнемі қозғалмауы 
мүмкін және әр түрлі учаскелерде тоқу туралы есептер қайталанған кезде 
ғана негізгі құрылғыдан жұмысқа қосылады.
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Планкофанг машиналарында санау құрылғысы жазылған 
бағдарламаның ұзындығын қысқартуға арналған құрылғы рөлін атқарады. 
Бұйымдағы қатарлардың саны раппорттағы қатарлардың санын және 
бұйымдағы раппорттардың санын ескере отырып, бағдарламашы Н 
карталарының саны бойынша анықталады.

Санау құрылғы түрінде барабанды. Бұл есептеу құрылғылары 
бағдарламалық жасақтама жүйесінде біркелкі емес үзіліссіз қозғалыспен де, 
біркелкі де қолданыла алады.

Бұл құрылғы барабанға жазылған бағдарламаның ұзындығын 
қысқартуға арналған құрылғы рөлін атқарады. Ол барабанның белгілі бір 
нөлінен жұмысқа қосылады және өнімнің әр бөлігіндегі қайталанатын 
қатарлардың санын есептейді. Бос тесіктердің белгілі бір санынан кейін 
барабанның тесікшесіне салынған шпагат өліктің рөлін атқарады және негізгі 
құрылғының барабанын кері қозғалыстан бір бағытта қозғалысқа, демек, 
өнімнің келесі бөлігін тоқуға аударады.

Барабандары бар барабан түріндегі есептеу құрылғыларының 
өлшемдерін азайту үшін олардағы кесектер бұрандалы сызық бойымен 
теріліп, толық айналғаннан кейін барабан тігінен бұранданың бір қадамына 
ауысады.

Бағдарламалық құралды үздіксіз жылжыту кезінде қолданылатын 
есептеу құрылғысы. Бағдарламалық жасақтаманың үздіксіз қозғалысы 
кезінде өнімдегі жолдардың саны бағдарлама жазылған фильмнің 
ұзындығымен анықталады. Фильм катушкаға оралғандықтан, яғни. ықшам 
орналастырылған және медиа өлшемдерін арттырмайды, сондықтан 
бағдарламаның ұзындығын қысқартатын қосымша есептеу құрылғыларының 
қажеті жоқ.

Бағдарлама басқару пультінде орнатылған жағдайларда (суретті 
қараңыз. 51), есептеу құрылғылары ретінде бұйымды тоқудың кез келген 
сатысында аяқталған қатарлардың санын есептейтін қосқыштар 
пайдаланылады.

Бағдарламаны беру тәсілдері. Трикотаж автоматтарында 
бағдарламаны берудің келесі әдістері бар.

Бағдарламаны берудің механикалық тәсілі. Механикалық әдіспен оқу 
құрылғысынан бағдарлама атқарушы органдарға рычаг жүйелері арқылы 
беріледі. Тұтқалар қатты және икемді болуы мүмкін. Қазіргі уақытта икемді 
тұтқалардың көмегімен берілістер көбірек қолданылады, соның арқасында 
берілістегі сілтемелер саны азаяды. Механикалық әдістің кемшілігі-тарату 
механизмінің үлкендігі және атқарушы органдарға сигнал берудің 
салыстырмалы түрде төмен жылдамдығы, артықшылығы — механизмге 
техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы және оның жұмысының 
сенімділігі.

Бағдарламаны берудің механикалық әдісі дөңгелек, дөңгелек және 
басқа машиналарда кеңінен қолданылады.
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Бағдарламаны берудің электромеханикалық әдісі. Бағдарламаны 
берудің бұл әдісі қазіргі заманғы трикотаж машиналарында кеңінен 
қолданылады. Ол трансмиссияның ықшамдылығын бағдарламашыдан 
атқарушы органдарға және механикалық қарағанда жоғары өнімділікті 
қамтамасыз етеді. Берудің бұл тәсілінде бағдарламалық басқару жүйесінде 
МНК-қосылыстары бар электр элементтері болуы тиіс. Басқаруды алатын 
әрбір атқарушы орган электр тізбегіне қосылған электромагниттің өзегін 
механикалық берумен немесе орташа емес берумен байланысты болуы тиіс.

Оқу құрылғысынан импульс алған кезде электр тізбегі жабылады. Бұл 
жағдайда электромагниттің өзегі магнит өрісінде қозғала бастайды және 
механикалық беріліс көмегімен бұл қозғалысты атқарушы органға, оның 
ішінде оны жұмысқа қосу немесе жұмыстан шығару арқылы хабарлайды.

Бағдарламаны берудің электрондық тәсілі. Қазіргі заманғы 
трикотаж машиналарында, әсіресе жоғарғы трикотажға арналған котон-
машиналарда және плоскофангтарда соңғы уақытта бағдарламаны берудің 
электронды әдісі көбірек қолданылуда. Берудің бұл әдісінің басқа әдістерге 
қарағанда басты артықшылығы-беріліс механизмдерінің жылдамдығы мен 
үлкен ықшамдылығы.

Электрондық әдіспен сигнал беру жылдамдығы шамамен 0,002 с болуы 
мүмкін.оқу жылдамдығы тек тасымалдағыштың жылдамдығымен 
анықталады, сондықтан, әдетте, бағдарламаны электронды түрде беру 
әдісімен тасымалдағыштың қозғалысы үздіксіз болады.

Бағдарламаны берудің аралас тәсілі. Көптеген трикотаж 
машиналарында бағдарламаны берудің аралас әдісі жиі қолданылады, 
мысалы, электромеханикалық, механикалық. Бағдарламаны берудің бұл әдісі 
жалпақ Фанг машиналарында қолданылады (суретті қараңыз. 52).

ГДР және Англия фирмалары шығарған заманауи Котон 
автоматтарында электронды және электромеханикалық әдістерді біріктіретін 
бағдарламаны берудің біріктірілген әдісі қолданылды.

Осы әдістерден басқа, трикотаж автоматтарының бағдарламалық 
басқару жүйесінде бағдарламаны берудің гидравликалық және 
пневматикалық әдістері қолданылады. Гидравликалық әдіс, мысалы, Монк 
(Англия) компаниясының илоскофангты алты бас машинасында 
қолданылады. Бұл машинадағы гидравликалық механизм инелерді 
басқаратын таңдаушыларды таңдауға қызмет етеді. Әрбір селектордың 
астында гидравликалық цилиндр орнатылған, оған арнайы клапандар арқылы 
май беріледі. Гидравликалық цилиндрлерге Май беру машинаның жұмыс 
бағдарламасы жазылған перфорацияланған таспадан импульстар алатын 
электромагниттермен реттеледі. Гидравликалық цилиндрдегі май 
қысымының жоғарылауымен селектордың өкшесі ине ойығынан 
шығарылады және тиісті инені жұмысқа қосады.

Бағдарламаны берудің пневматикалық әдісі итальяндық 
компаниялардың дөңгелек-орамалы автоматтарының жеке модельдерінде 
қолданылады.
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Алайда, соңғы екі әдіс әлі де көп таралмады, бұл жоғарыда 
қарастырылған басқа әдістермен салыстырғанда оларды қолданудың 
күрделілігімен байланысты.

Бағдарламалық басқару құрылғыларының жіктелуі. Әр түрлі 
бағдарламалық басқару құрылғыларына тән қарастырылған белгілер осы 
құрылғыларды жіктеуге негіз бола алады. Осы белгілер бойынша орындалған 
бағдарламалық басқару құрылғыларының қысқаша жіктелуі кестеде 
келтірілген. 23.

Бағдарламалық жасақтаманы басқару құрылғыларының жіктеу 
белгілерін жоғарыда көрсетілген материалға сүйене отырып талдай отырып, 
келесі қорытынды жасауға болады.

Трикотаж машиналарына арналған бағдарламалық жасақтама түрі өте 
маңызды, өйткені ол бағдарламаны өзгерту мүмкіндіктерін, бағдарламалық 
жасақтаманың өлшемдерін және бағдарламалау процесінің күрделілігін 
анықтайды. Сондықтан, камералары бар барабан түріндегі бағдарламалық 
жасақтаманы бағдарлама дерлік өзгермейтін жоғары мамандандырылған 
машиналар үшін ғана ұсынған жөн. Автоматтарда үшін жоғарғы бұйымдарды 
бағдарламасын жақсы қоюға барабандарда с колками немесе перфолентах.

Бағдарламаны оқу әдісі негізінен осы процестің жылдамдығымен және 
бағдарламаны орнату әдісімен анықталады. Оқу жылдамдығы-серіппелі 
шыбықтармен перфоленттен бағдарламаны оқығанда ең аз (100 зн дейін./ с), 
ал ең үлкені — фотокелл көмегімен оқығанда. Бағдарламаны перфолентке 
жазу кезінде оқу жылдамдығы 5000 зн дейін болуы мүмкін./ с, ал 
кинопленкаға жазу кезінде-10 000 зн дейін./с.

Бағдарлама тасымалдаушысының қозғалу сипаты оны оқу арқылы 
бағдарламаны орнату тәсілдерімен анықталады. Мысалы, камералары бар 
барабан түріндегі бағдарламашылар қайталанатын процестер кезінде тоқтап 
тұрған үзіліссіз біркелкі емес қозғалысқа ие. Егер бағдарлама өзектермен 
оқылса және бағдарлама фотокеллмен оқылса, перфолент түріндегі медиа 
үзіліссіз біркелкі қозғала алады. Егер бағдарламашы фильм немесе магниттік 
таспа түрінде жасалса, оның қозғалысы үздіксіз болуы керек, өйткені бұл 
жағдайда бағдарламалық жасақтама жылдамдығы оқу әдісімен шектелмейді.

Қайталанатын серияларды санау әдісі бағдарлама катушкаларда немесе 
перфоленттерде орнатылған машиналар үшін өте маңызды. Бұл 
машиналардың санау құрылғылары өнімнің әртүрлі бөліктеріндегі 
қайталанатын қатарларды санап қана қоймайды, сонымен қатар 
тасымалдаушының ұзындығын азайтады, өйткені бұл жағдайларда камералар 
мен шоқтары бар барабандар тоқтайды, ал перфорацияланған таспалар кері 
бағытта қозғалады және бірдей карталармен жұмыс істейді.

Бағдарламаны беру әдісі бағдарламалық басқару жүйесінің 
жылдамдығы мен өлшемдерін анықтайды. Осыған байланысты бағдарламаны 
берудің механикалық әдісі басқалардан төмен, бірақ бағдарламаны берудің 
сенімділігінде артықшылығы бар. Қазіргі заманғы трикотаж автоматтарында 
электронды берілу әдісі көбірек қолданылады. Бұл әдіс көптеген котон-
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автоматтарда, илоскофангты және дөңгелек фангты автоматтарда 
қолданылады [18].

23- кесте .Трикотаж автоматтарын бағдарламалық басқару 
құрылғыларының жіктелуі
Құрылғыны жіктеу 
белгісі

Мүмкін болатын нұсқа

Бағдарламаны 
белгілеу тәсілі

Жұдырығы 
бар 
барабанда 

Шоқты 
барабанда 

Перфолентт
егі 

Кинопленкада
ғы

Магитті 
таспасында
ғы 

Басқару 
пультіндегі 

Бағдарламаны оқу 
тәсілі

Серіппелі 
роликтерме
н

Серіппелі 
пластиналарм
ен 

Серіппелі 
өзектермен

Фотобөлшек 
көмегімен

Магниттік 
бастармен

Қадамды
іздеушілерм
ен

Бағдарлама 
тасымалдаушысын
ың қозғалыс 
сипаты 

Үзіліссіз теңсіздік 
бойлық аялдамалары бар 

Үзіліссіз
біркелкі 

Үздіксіз

Қайталатын
қатарларды
есептеу тәсілі

плашкалар
ы бар 
тізбекпен

барабаны бар Штрифтері 
бар 
рейкамен

Бағдарлама 
тасымалдаушының 
ұзындығымен

Қосынды
тормен

Бағдарламаны
беру тәсілі

механикал
ық

пневматикалы
қ

электр 
механикалы
қ

гидравликалық электрлі

2.4 Бұйымдар мен схемалардың жұмыс жобаларын әзірлеу
2.4.1 Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісі учаскесінің 

жылдық жұмыс жоспары

Кәсіпорындардың экономикалық және әлеуметтік дамуының жылдық 
жоспарын әзірлеу жоғары түпкі өндірістік нәтижелерге қол жеткізу, атап 
айтқанда еңбек өнімділігінің өсуі, жоғары сапалы өнім шығару көлемінің 
ұлғаюы және оның өзіндік құнының төмендеуі жағдайларын қамтамасыз 
етуге тиіс.

Жылдық жоспардың ғылыми негізділігі ғылыми-техникалық 
прогрестің жетістіктерін және өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың озық 
тәжірибесін көрсететін прогрессивті нормалар мен нормативтерді қолдануға 
негізделген. Нормативтер жобаланатын кәсіпорынның нақты жағдайларына 
қатысты олардың орташа салалық деңгейін ескере отырып белгіленуге тиіс. 
Нормативтерді дайындау жылдық жоспарды әзірлеуден бұрын болуы тиіс. 
Дипломдық жобада жабдықтардың өнімділігі мен НПВ нормалары, 
өндірістің жекелеген өткелдері бойынша машиналардың жоспарлы 
тоқтатылу пайызы сияқты нормативтердің бір бөлігі есептеу арқылы 
анықталады; жылдық амортизациялық аударымдардың шамасы, жабдықты 
орташа жөндеуге және күтіп-ұстауға арналған шығыстар сияқты басқа да 
нормативтер анықтамалық және фабрикалық деректер бойынша 
қабылданады.
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Қызмет көрсету нормаларын және жекелеген кәсіптердің 
жұмысшыларын өндіру нормаларын таңдау кезінде жобаланатын трикотаж, 
тоқыма және галантерея өндірісінің кәсіпорнында еңбек сыйымдылығын 
төмендету және еңбек өнімділігін арттыру мақсатында өндіріс озаттарының 
тәжірибесін кеңінен пайдалану қажет. Жобада өнеркәсіптің шикізат және 
басқа да материалдық ресурстарды үнемдеу бойынша озық тәжірибесі де 
көрініс табуға тиіс.

Тоқыма өндірісінің жоспарлы, пропорционалды дамуы капитализмнің 
экономикалық Заңы болып табылады. Даму жоспары өндірістің тұрақты 
және тез өсуіне, барлық материалдық және еңбек резервтерін үнемді 
пайдалануға мүмкіндік береді. Кәсіпорындардың шаруашылық дербестігі 
кеңейтілді, кәсіпорындар қызметінің жоғарыдан артық реттелуі жойылды, 
жоғары тұрған ұйымдар бекітетін көрсеткіштер саны қысқартылды, 
кәсіпорындар мен тұтынушылар арасындағы (мысалы, тігін кәсіпорындары 
мен сауда ұйымдары арасындағы) тікелей байланыстар кеңейтілді. 
Кәсіпорынның қызметіне баға, пайда, қорлар үшін төлем, кредит, 
сыйлықақылар сияқты әсер етудің экономикалық тетіктерінің рөлі 
күшейтілді. Өндірістік бірлестіктердің, кәсіпорындардың қызметіне 
шаруашылық есептеу кеңінен енгізілуде.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жоспарлау экономикалық жүйенің 
табиғатынан туындайтын бірқатар ерекшеліктерге ие.

Жоспарлау табиғатта директивалық болып табылады, өйткені бір 
жағынан, кәсіпорынның жоспары жоғары ұйымдардың міндеттеріне 
негізделген, ал екінші жағынан, жоспарды орындау кәсіпорынның бүкіл 
ұжымы үшін міндетті болып табылады. Сонымен бірге директивалық 
жоспарлауды кәсіпорынның кең экономикалық бастамасымен үйлестіру 
қамтамасыз етілуі керек. Сонымен қатар, қарсы жоспарлар ерекше рөл 
атқаруы керек, олардың көмегімен кәсіпорын ұжымдары өндіріс тиімділігін 
арттырудың қосымша резервтерін ашады.

Жоспарлау ғылыми негізделген, өйткені экономикалық даму 
заңдылықтары, ғылым мен техниканың жетістіктері ескеріледі. Техникалық 
прогресті, материалдық және еңбек ресурстарының болуын ескере отырып, 
өндірістің дамуын ғылыми болжау әдістері пайдаланылуға тиіс. Жоспардың 
ғылыми сипаты оның оңтайлылығын болжайды, яғни тоқыма саласына 
қажетті жоғары сапалы өнім шығару үшін қолда бар ресурстарды барынша 
тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін жоспардың осындай нұсқасын таңдау. 
Оңтайлы шешімдерді таңдауда экономикалық-математикалық әдістер мен 
компьютерлер үлкен көмек көрсетеді.

Өндіріс жоспарларын материалдық-техникалық жабдықтау 
жоспарларымен (жабдықтың, шикізаттың, материалдардың түсуі) және 
өнімді өткізу жоспарларымен келісу әсіресе маңызды.

Жоспарлау кезінде жоспарланған кезеңде орын алуы тиіс барлық 
техникалық, экономикалық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік 
құбылыстардың органикалық бірлігін ескеруді талап ететін кешенді тәсіл 
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жүзеге асырылуы тиіс. Атап айтқанда, жаңа техниканы енгізуді, 
бірлестіктердің ұйымдық құрылымындағы өзгерістерді, АБЖ-ны және 
кәсіпорындар ұжымдарының әлеуметтік даму жоспарларын жүзеге асыруды 
жоспарлауды байланыстыру қажет.

Жоспарлау кезінде бағдарламалық мақсатты әдісті қолдану қажет. 
Өндірістің түпкілікті нәтижелеріне назар аудару керек. Тоқыма 
кәсіпорындарының түпкі өнімі дайын маталар, жіптер, Тоқылмаған 
материалдар және тұтынушыларға келіп түсетін басқа да тауарлар болып 
табылады. Сондықтан, кәсіпорынның әр учаскесінің жұмысын жоспарлау 
кезінде оның тұтынушыларға жеткізілетін жоғары сапалы өнімді құрудағы 
рөлі бағалануы керек.

Ірі жұмыстарды орындау кезінде жобалаудан бастап осы іс-шараларды 
түпкілікті іске асыруға дейінгі барлық кезеңдерді қамтитын, жұмыстардың 
толық кешеніне барлық қатысушылардың рөлі мен жауапкершілігін 
белгілейтін бағдарламалар жасалуы тиіс.

Жоспарлау үздіксіз, бұл өндіріс процесінің ерекшелігіне сәйкес келеді. 
Үздіксіздікке ұзақ мерзімді, стратегиялық және жылдық жоспарларды 
байланыстыру арқылы қол жеткізіледі. Жоспарлаудың негізі стратегиялық 
жоспарлар болып табылады, олар жылдар бойынша бөлінеді. Жылдық 
жоспарлар бекітілген стратегиялық жоспарларға сәйкес жасалуы керек. Олар 
кварталдарға бөлініп жасалады. Ұзақ мерзімді (он бес жылдық) жоспарлар 
болжамдар, яғни ғылыми болжам негізінде жасалады. Олар бүкіл 
экономиканың және оның әрбір саласының даму перспективасын көрсетуге, 
көптеген проблемаларды дұрыс шешуге мүмкіндік береді.

Осылайша, мыналарды ажырату керек: 1) ұзақ мерзімді жоспарлар; 2) 
перспективалық (стратегиялық) жоспарлар; 3) жылдық немесе ағымдағы 
жоспарлар. Бұдан басқа, ағымдағы (жылдық) жоспарларды дамыту болып 
табылатын жедел өндірістік жоспарлар жасалады. Олар қысқа уақыт 
кезеңдеріне жоспарланған тапсырмаларды нақтылайды: ай, онжылдық, күн 
[19].

2.4.2 Қазақстан Республикасының тоқыма өнеркәсібі саласының 
қазіргі жағдайы және стратегиялық жоспарын бағалау

Кез келген елдің жеңіл өнеркәсібі-бұл экономиканың аса маңызды көп 
бейінді және инновациялық тартымды секторы.

Тұтыну деңгейі бойынша тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері азық-
түлік тауарларынан кейін екінші орында тұр, бұл оның маңыздылығын 
анықтайды. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіптің экономикалық және 
стратегиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі, еңбекке қабілетті халықты 
жұмыспен қамтудағы және жаңа геосаяси жағдайларда оның өмір сүру 
деңгейін арттырудағы маңызды рөлін ескере отырып, әлемнің жетекші елдері 
саланың дамуына ерекше назар аударады және оған айтарлықтай 
инвестициялық қолдау көрсетеді.
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Тұтыну секторындағы тауарлардың әлемдік өндірісінде нақты еңбек 
бөлінісі бар. Кейбіреулері шикізат сатады, басқалары оны өңдейді, басқалары 
соңғы өнімді шығарады, төртіншісі сатады. Осыған сүйене отырып, тиімді 
даму матрицасы пайда болатын осы процестегі басымдықтарды айқындау 
қажет, оған нарықтық перспективасы бар жобалар және ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін жобалар енгізілуге тиіс.

Бүгінгі күні Қазақстанның тоқыма және жеңіл өнеркәсібінде 
кәсіпорындардың 80% - дан астамы шағын және орта бизнес субъектілері 
болып табылады, бұл ретте сала кәсіпорындарының 80% - ға жуығы 
жүктемелері 30-40% - ды құрайтын ескірген жабдықтармен жарақталған.

Саланы дамытудың жалпы үрдісі оның елдің өнеркәсіп көлеміндегі 
үлесінің төмендеуімен сипатталады, бұл жұмыс орындарының қысқаруымен, 
отандық тауар өндірушілерді ішкі нарықтан шетелдік өндірушілердің 
ығыстыруымен ұштасады, бұл апатты сипат алды.

Халықты жұмыспен қамту мәселесі өте өткір тұр. Егер 2005 жылы 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейтіндердің саны 20,0 мың адамды 
құраса, 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ол 13,7 мың адамға дейін 
қысқарды, бұл әлеуметтік шиеленістің өсуіне себепші болады.

Жеңіл өнеркәсіптің технологиялық жағынан аграрлық сектормен 
неғұрлым тығыз байланысты екенін ескере отырып, оның дамуы едәуір 
дәрежеде ауыл шаруашылығы өндірісінің маңызды бағыттарын қалпына 
келтіруге және дамытуға ықпал ететін болады, соның арқасында ел ішіндегі 
төлемге қабілетті сұраныс пен ішкі нарықтың сыйымдылығы артады.

Бұл мәселелерді шешуді қазақстандық өндірушіні қорғау, 
контрафактілік және контрабандалық өніммен күрес, субсидияларды, 
лизингтік схемаларды, инвестициялық қорларды пайдалану, мемлекеттік-
жекешелік әріптестікті дамыту бойынша шараларды іске асыру негізінде 
мемлекеттің тікелей қатысуымен жүзеге асыру көзделеді.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіптегі жағдайды сипаттауға болатын ұзаққа 
созылған дағдарыс өндіріс көлемінің төмендеуімен бірге жүреді. 2005-2009 
жылдар аралығындағы кезеңде ғана республиканың өнеркәсіп 
құрылымындағы саланың үлесі 0,8% - дан 0,2% - ға дейін төмендеді, бұл 
ретте жалпы ішкі өнімдегі өнеркәсіптің үлесі 2005 жылғы 0,62% - дан 2008
жылы 0,27% - ға дейін төмендеді.

2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еліміздің тоқыма және 
жеңіл өнеркәсібінде 1591 кәсіпорын тіркелген, оның 526-сы белсенді жұмыс 
істейді, оның ішінде 449-ы шағын, 60-ы орта және 17-сі ірі кәсіпорындар.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санының 54% - ын киім 
өндіретін кәсіпорындар, 31% - ын тоқыма және тігін өнеркәсібі 
кәсіпорындары (киімнен басқа тоқыма және тігін бұйымдарын өндіретін), 
былғары мен аяқ киім өндіретін кәсіпорындар 9% - ын, былғары мен 
үлбірден киім шығаратын кәсіпорындар 6% - ын құрайды (сурет. 53.).

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын өңірлер бойынша бөлу 
суретте көрсетілген. 53.
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53 сурет . Қызмет түрлері бойынша тоқыма және жеңіл өнеркәсіп 
кәсіпорындарының құрылымы

54 сурет. Облыстар бойынша тоқыма және жеңіл өнеркәсіп 
кәсіпорындары.

55 сурет. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің экспорты мен импортының 
динамикасы
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2006 жылдан бастап тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері 
экспортының өсу серпіні байқалады. Егер 2006 жылы экспорт 63 
млрд.теңгені құраса, 2008 жылы ол 82 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. 2009 
жылы экспорт көрсеткішінің өткен жылмен салыстырғанда 22% - ға 
төмендеуі байқалады, бұл әлемдік экономикалық дағдарыс салдарынан 
тауардың осы түріне сұраныстың азаюымен байланысты, бұл ретте экспорт 
үлесінің 90% - на дейін шикізатты (шитті мақта, жүн, ірі қара және ұсақ 
малдың терісі) құрайды (сурет. 54.).

2017 жылдан бастап өнеркәсіптік өндіріс көлемінің төмендеуі 
байқалады. Егер 2017 жылы көлем 31,1 млрд. теңгені құраса, 2018 жылы 11% 
- ға төмендеу байқалады және 2019 жылы бұл көрсеткіш 27,9 млрд.теңгені 
құрайды.

Импорт көрсеткішінде өсу мен құлдырау динамикасы байқалады. Егер 
2016 жылы импорт 27 млрд.теңгені құраса, 2017 жылы импорт 37 млрд. 
теңгеге дейін өсті. Сондай-ақ егер 2018 жылы импорт 29 млрд.теңгені құраса, 
2019 жылы ол 56% - ға өсті, бұл ретте ұлғаю сыртқы киім, Киім және өзге де 
дайын бұйымдар сияқты тауарларға 50% - дан астам сұранысқа байланысты 
(сурет. 56.).

56 сурет. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіптегі өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Қазіргі 
заманғы экономикалық табысты кәсіпорын құру жаһандық ақпараттық 
кеңістікті пайдаланбай, әлемдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізусіз, 
персоналды тиімді хабардар етпей, ақпараттық - коммуникациялық 
технологиялар (бұдан әрі-АКТ) негізінде персоналдың өзара іс-қимылынсыз 
мүмкін емес. Ақпарат пен білім нарығы ақпаратты тауарға айналдыру 
факторы ретінде өндірісте де кеңінен қолданылады.

Қазіргі уақытта тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары 
технологиялық процестердің мүмкіндіктерін қолдана отырып, өтіп жатқан 
өндіріс процесі туралы толық ақпарат беретін "ақылды" жабдықты 
қолданады.
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Сондай - ақ, жаңа модельдерді әзірлеу және енгізу мерзімдерін едәуір 
қысқартуға, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін 
киімді автоматтандырылған жобалау жүйесі (бұдан әрі-киімнің АЖЖ) 
енгізілді.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында IT-қызметтерді 
дамыту стратегиясы қолданыстағы бизнес-процестерді автоматтандыру 
деңгейін арттыру, өнімділікті арттыру, сапаны басқару жүйесін енгізу және 
жоспарлауды оңтайландыру бойынша бизнес міндеттерін тиімді шешуді 
білдіреді.

Саланың әртүрлі сегменттерінде-34% - дан 67% - ға дейін IT-қызметтер 
басшылары ұсынымдар, инвестициялар негіздемелерін әзірлеу үшін 
сарапшылар ретінде тартылады және 7-14% жағдайда олар кәсіпорынды 
басқаруға қатысады.

Сонымен қатар, ІТ-қызмет мәртебесі төмен сала кәсіпорындарының 
үлесі айтарлықтай (қызмет түріне байланысты 22% - дан 54% - ға дейін), бұл 
ретте кәсіпорындардың тек 7% - ында IT-қызмет мәртебесі орташадан төмен 
сипатталады.

Тұтастай алғанда, ұсынылған деректер Сала кәсіпорындарында IT-
Қызметтерді пайдалану деңгейін жеткілікті дамымаған ретінде сипаттайды.

Күшті және әлсіз жақтары. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіпті дамыту 
үшін Қазақстан жеткілікті әлеуетке ие, республикада қолайлы факторлар мен 
алғышарттар бар.

Бұл ретте саланың жай-күйін талдау оның күшті және әлсіз жақтарын, 
мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтауға мүмкіндік берді (24кесте).

Сандық және сапалық сипаттамалар. Экономикалық қызмет түрлерінің 
Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес Қазақстан Республикасының жеңіл 
өнеркәсібі экономикалық қызметтің үш түрінен - тоқыма бұйымдарын 
өндіруден, киім өндіруден, Былғары және оған жататын өнімдер өндіруден 
және 14 кіші түрден тұрады.

Шығарылатын өнімнің құрылымында мата, киім, аяқ киім, трикотаж, 
шұлық-ұйық және үлбір бұйымдарын, бас киімдерді өндірумен қатар, мақта 
талшығы өндірісінің, күш ведомстволары үшін заттай мүліктің үлес салмағы 
жоғары. Сала сондай-ақ халықтың медициналық мақсаттағы бұйымдарға 
және шаруашылық жүргізуші субъектілерге арнайы, жұмыс киімі мен аяқ 
киіміне, жеке қорғаныш құралдарына қажеттілігін қамтамасыз етеді. 
Саланың ерекшеліктерінің ішінде инвестицияланған қаражаттың тез және 
жоғары тиімді қайтарылуын, әйелдер еңбегін дәстүрлі пайдалануды, жоғары 
әлеуметтік маңыздылығын атап өтуге болады.

Тоқыма өнеркәсібі иіру, тоқу және әрлеу өндірісіне бөлінеді. 2010 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республиканың тоқыма өнеркәсібінде 
497 кәсіпорын тіркелген, оның ішінде белсенді жұмыс істейтін 155 
кәсіпорын, оның ішінде 12 ірі, 24 орта және 119 шағын кәсіпорындар, оларда 
7200 адам жұмыс істейді.
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24кесте- Тоқыма және жеңіл өнеркәсіптің жай-күйін SWOT-талдау
Күшті жақтары:
* шикізат ресурстарының болуы
* ірі нарықтарға жақындық
(Ресей, Қытай, Үндістан)
* өсіп келе жатқан сұраныс ішкі және
әлемдік нарықта
* көліктік және
энергетикалық инфрақұрылым
* өндірістік
потенциал
* салыстырмалы түрде арзан жұмыс
күш (елдің оңтүстігінде)

Әлсіз жақтары:
* төмен сапалы жүн және
былғары шикізаты
* төмен деңгей
өнімнің бәсекеге қабілеттілігі
* капитал салымының болмауы
саласы
* тауарлар экспортының жоғары 
үлесі
қосылған құны төмен
* отандық брендтердің
іс жүзінде толық болмауы
* білікті мамандардың кадрлардың 
жетіспеушілігі
* негізгі құралдардың айтарлықтай 
тозуы

Мүмкіндіктер:
* нарықты келесілер есебінен кеңейту
кедендік одақ
ЕурАзЭҚ
*шикізатты қайта өңдеу (мақта,
жүн, тері)
бойынша өндірістерді дамыту 
* толлингті, шикізат алу 
өндірісін дамыту
* технологиялық көшбасшылардың
тәжірибиесін пайдалану арқылы 
өндірісті ұйымдастырып
технологиялар трансферттеу

Тәуекелдері:
* отандық өнімдер өндіріс деңгейі
экономикалық қауіпсіздік
шекті деңгейінен
төмен
* салаға инвестициялар жеткіліксіз 
тартылады
*контрабандалық және 
контрафактілік
өнім экспансияны күшейту
* әлемдік көшбасшылар жағынан 
жоғары бәсекелестік

Дәстүрлі түрде мақта өсіру Түркістан облысында (бұдан әрі - ТҚ) 
жүзеге асырылады, осыған байланысты мақта өңдеу бойынша негізгі 
кәсіпорындар дәл осы жерде шоғырланған, бұдан басқа, табиғи тоқыма 
талшықтарының арасында мақта талшығы елдегі өндіріс көлемі бойынша ең 
үлкен топты құрайды.

Бүгінгі таңда Тоқыма өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындарына корпорация 
сияқты кәсіпорындар жатады Textiles.kz "("Ютекс "АҚ/" Меланж "АҚ)," 
Azala Textile " (ТО) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, олар жылына 18,8 
мың тонна мақта талшығын өңдейді.

Компанияларда белгілі "Rieter", "BENNINGER", "LTG Air Engineering" 
(Швейцария); "Domier", "Thies Monforts" (Германия); "Savio" (Италия) 
фирмаларының 100% мақта-мата иірімжіпінен тұратын бәсекеге қабілетті 
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өнім, отандық шикізатты пайдалана отырып, қатаң және дайын мақта-мата 
маталарын шығаратын жаңа жабдықтары пайдаланылады.

Тігін өнеркәсібі арнайы киім, сыртқы киім, іш киім, киім мен 
аксессуарлардың басқа түрлерін, тері бұйымдарын, трикотаж бұйымдарын, 
сондай-ақ шұлық бұйымдарын өндіруді қамтиды. 2010 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша тігін өнеркәсібінде 952 кәсіпорын тіркелген, оның ішінде 
белсенді жұмыс істейтін 329 кәсіпорын, оның ішінде 4 ірі, 29 орта және 296 
шағын кәсіпорындар, оларда 5600 адам жұмыс істейді.

Мемлекеттік қолдау шеңберінде 2005 жылы Шымкент қаласында 
жалпы аумағы 200 гектарға жуық "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы 
(бұдан әрі - АЭА) құрылды, оның негізгі мақсаты тоқыма және тігін 
өнеркәсібін дамыту үшін жағдайлар жасау, сондай-ақ қосылған құны жоғары 
бәсекеге қабілетті тауарлар өндіруге көшу үшін алғышарттар жасау болып 
табылады.

25кесте-Қазақстан Республикасында тоқыма өнімдері өндірісінің 
көлемі
Өнімнің атауы 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж.
1 2 3 4 5
Тоқыма бұйымдарын өндіру 39,6 28,5 24,7 13,5
Кардо - и жүн иірімжібі
тарақпен түтілген, өлшеп оралмаған
бөлшек сауда, тонна 195,0 148,0 79,0 134,0
Талшықтардан жасалған мақта-мата иірімжіп
тарақпен таралмаған және тарақпен таралмаған,
бөлшек сауда үшін өлшеніп салынған,
тонна 13391,0 11578,0 12661,0 8679,0
Маталар, мың ш. м. 56459,6 43325,3 43479,6 35490,9
Оның ішінде:
мақта-мата маталар, мың ш. м. 47639,0 424233 42013,9 35335,4
жіптерден жасалған маталар және 
синтетикалық
жасанды кешенді, мың ш. м. 8705,9 32,2 57,0 -
кардотүтілген жүннен жасалған маталар,
мың ш. м. 110,1 74,5 75,7 155,5
түкті, түкті маталар және маталар
өзге де арнайы, мың ш. м. 4,6 365,0 994,0 -
Дайын тоқыма бұйымдары, өзгелері,
мың дана 44761,8 84580,5 69871,1 79591,4
Төсек жабдықтары, мың дана 1608,8 1177,7 1251,5 1454,2
Кілемдер және кілем бұйымдары, мың ш. м. 101,5 36,1 2,0 2,0
Тоқылмаған материалдар және одан жасалған 
бұйымдар
Тоқылмаған материалдар, мың ш. м. 1484,3 1237,8 1291,1 1178,1
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26кесте- Қазақстан Республикасында тігін өнімі өндірісінің көлемі
Өнімнің атауы 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж.
1 2 3 4 5
Киім өндірісі, млрд. теңге - - 9,6 11,7
Әйелдерге арналған трикотаж 
шұлықтар мен гольфтар
машинамен немесе қолмен тоқу
жіптің сызықтық тығыздығы 6,7-ден 
кем
текс, мың жұп. 17,8 10,0 12,6 5,6
Машинамен немесе
қолмен тоқу, мың жұп. 2348,7 1911,1 1846,5 1233,5
Свитерлер, свитерлер, жемпірлер, 
пуловеры,
кардигандар, кеудешелер және 
бұйымдар
машинамен немесе қолмен тоқылған 
ұқсас трикотаж, дана 146293,0 206662,0 222715,0 98409,0
Машинамен немесе қолмен тоқылған 
трикотаж сырт киім, дана. 27182,0 17385,0 17841,0 32538,0
Өзге де сыртқы киім
ерлерге және ұл балаларға арналған 
трикотаж, дана 155658,0 166606,0 179846,0 158123,0
Өзге де сыртқы киім
трикотаж, әйелдер және қыздарға
арналған, дана 371647,0 150481,0 159885,0 161460,0
Іш киім  трикотаж машина
немесе қолмен тоқу, мың дана 39,9 49,2 55,4 99,1
Емшектегі балаларға арналған киім, 
киім серуендеу және өзге де керек-
жарақтар мен киім бөлшектері, 
трикотаж, машина
немесе қолмен тоқу, мың теңге 42197,0 27530,0 37146,0 47338,0
Спорт костюмдері, шаңғы 
костюмдері және шомылуға және 
өзге де киімдер, 
трикотаж, мың дана 80,4 78,7 1,4 93,2
Емшектегі балаларға арналған киім, 
Киім өзгелері және өзге де киім 
аксессуарлары,
трикотаждан басқа, мың теңге 1994161,01924546,01921585,02295128,0

Былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар мен аяқ киім өндірісі 
тауарлық былғары, тон-Үлбір бұйымдары мен аяқ киім өндірісін қамтиды. 
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2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша былғары, былғарыдан жасалған 
бұйымдар және аяқ киім өндірісінде 142 кәсіпорын тіркелген, оның ішінде 
белсенді жұмыс істейтін 42 кәсіпорын, оның ішінде 1 ірі, 7 орта және 34 
шағын оларда 900 адам жұмыс істейді.

Былғары, былғары бұйымдары мен аяқ киім өндірісі бойынша ең ірі 
кәсіпорындарға: "Семей былғары-үлбір комбинаты" ЖШС, "Тыныс-V" ЖШС 
(ШҚО), "Рудный Былғары зауыты" ЖШС (Қостанай облысы), "Петропавл 
былғары зауыты" ЖШС (СҚО), "ТаразКожОбувь" ЖШС (Жамбыл облысы), 
"Гекко" ЖШС (Алматы қ.) жатады.

27кесте-былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар мен аяқ киім 
өндірісінің көлемі
Өнімнің атауы 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж.
1 2 3 4 5
Өндіру былғары және оған қатысты
млрд. теңге 2,1 2,6 3,0 2,8
Иленген немесе иленген терілер
бөлінген, мың ш. дц 1528,9 2420,7 2404,0 1761,6
Ірі қара малдың терісінен жасалған 
былғары немесе жылқы тұқымдас 
жануарлардың терілері
ТҮК жамылғысы жоқ, мың шаршы дц 115401,2202728,3286731,1244976,0
Қой, ешкі немесе ешкі терісінен 
жасалған былғары
шашсыз шошқа, мың
кв. дц 1079,4 295,6 754,3 249,0
Қайыс-ер бұйымдары; чемодандар,
саквояждар, сөмкелер, портфельдер және 
бұйымдар ұқсас; өзге де былғары 
бұйымдар,
мың теңге 9358 10065 9146 15184
Спорттық, қорғаныш және аяқ киімнен 
басқа аяқ киім
ортопедиялық, мың жұп 780,7 1107,5 1213,1 719,2

оның ішінде:
табаны және үсті резеңкеден жасалған 
аяқ киім немесе полимерлік 
материалдар,
су өткізбейтін аяқ киім, мың жұп 460,4 590,9 676,7 91,6
былғарыдан жасалған үсті бар аяқ киім
спорттық аяқ киім, аяқ киім
металл қорғаныс және аяқ киім
арнайы әртүрлі, мың жұп 314,4 508,4 531,7 622,8
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Саланы дамытудың негізгі проблемалары. Тоқыма және жеңіл 
өнеркәсіп саласында бірқатар шешілмеген мәселелер бар, мысалы:

1) Негізгі қорлардың едәуір тозуы және өнімнің бәсекеге 
қабілеттілігінің төмен деңгейі;

2) қосылған құны жоғары өнім экспортының төмен үлесі;
3) отандық салалық өнімді тұтынудың болмашы үлесі;
4) тартымсыз еңбек жағдайларына байланысты білікті кадр 

ресурстарының жеткіліксіздігі.
Негізгі қорлардың едәуір тозуы және өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігінің төмен деңгейі. Негізгі проблемалардың бірі тоқыма және 
жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында негізгі қорлардың едәуір тозуы (80% - ға 
дейін) болып табылады. Салалық кәсіпорындардың негізгі қорларды жаңарту 
үшін жеткілікті қаражаты жоқ және бәсекеге қабілетсіз өнім шығара отырып, 
ескірген жабдықтарда жұмыс істеуді жалғастыруда.

Экономикалық дағдарыс жағдайында өтімділік мәселесі, оның 
ішінде тоқыма және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында өте өткір болды.
Нәтижесінде Екінші деңгейдегі банктер мен даму институттары ұзақ 
мерзімді жеңілдікті кредит беруді тоқтатты. Қалыптасқан жағдайда салалық 
кәсіпорындар ағымдағы операциялық қызмет мәселесін шешеді.

Қосылған құны жоғары өнім экспортының елеусіз үлесі. Тоқыма 
және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қазақстандық экспортының едәуір үлесін 
өңделмеген шикізат не төмен бөліністегі өнімдер құрайды, бұл саланың 
тұтастай дамуына кері әсерін тигізеді, өйткені қайта өңделген отандық 
шикізат дайын өнім түрінде шетелден елдің ішкі нарығына қайтарылады. Көп 
жағдайда бұл жағдай әлемдік дағдарысты тудырды, өйткені тәуекелдің 
жоғары деңгейі отандық кәсіпкерлерді өз шикізатын қайта өңдеуге емес, оны 
өңделмеген түрде сатуға мәжбүр етеді.

Отандық салалық өнімді тұтыну үлесінің төмендігі. Отандық 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі 
және жақын және алыс шетелдерден импорттық өнімдердің көп мөлшерінің 
болуы отандық тауар өндірушілерді осал жағдайға қояды. Негізінен оңтүстік-
шығыс Азия мен Қытайдан әкелінетін өнімдер бағасы мен сапасы бойынша 
айтарлықтай төмен, бірақ бұл ретте қазіргі заманғы сән үрдістеріне сай 
келеді және сондықтан бәсекеге қабілетті.

Қалыптасқан жағдайда сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік 
органдар, ұлттық холдингтер мен компаниялар сапаға залал келтіретін бағаға 
бағдарланады.

Тартымсыз еңбек жағдайларына байланысты білікті кадрлық 
ресурстардың жетіспеушілігі. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері 
өндірісінің болашақта өсуінің әлеуетті проблемаларының бірі білікті 
кадрлардың тапшылығы болып табылады.

Бұл тартымсыз еңбек жағдайлары мен жалақының аздығынан 
кадрлардың кетуіне, сондай-ақ табиғи қартаю процесіне байланысты -
зейнеткерлік және зейнеткерлік жастағы қызметкерлердің көпшілігі, бұл 
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ретте салаға жастардың келуі тартымсыз еңбек жағдайларына байланысты 
әлі де елеусіз қалып отыр.

Қазіргі уақытта еліміздің жоғары оқу орындарында инженерлік-
техникалық бағыт бойынша жоғары және орта-арнайы оқу орындарында 
студенттер саны аз, сонымен қатар кадрларды даярлау нашар, себебі 
студенттерді оқыту процесі жүріп жатқан жабдық техникалық ескірген [17].

2.4.3 Жоспарлауда математикалық әдістерді қолдану

Экономиканың жоспарланған жүйесі, социалистік қоғамдағы бірыңғай 
есепке алу жүйесі экономикалық мәселелерді жан-жақты және дұрыс зерттеу 
мен шешудің қажетті алғышарттарын жасайды.

Жоспарлаудың ғылыми деңгейін жоғарылату және жоспарланған 
тапсырмалардың техникалық-экономикалық негізділігін жақсарту 
математикалық әдістер мен электронды компьютерлерді кеңінен қолдануға 
ықпал етеді.

ҚР Үкіметінің шешімдерінде бүкіл экономика ауқымында да, сол 
сияқты кәсіпорындарда да жоспарлауды жетілдіру мақсатында экономикалық 
- математикалық әдістер мен есептеу техникасын кеңінен қолдану қажеттігі 
бірнеше рет атап өтілді.

Көптеген экономикалық міндеттер көп бағытты болып табылады. 
Әртүрлілік-бұл жалпы нәтижеге көптеген өзара байланысты факторлар әсер 
ететіндігінің салдары. Экономикалық есептерді шешу үшін есептің 
математикалық тұжырымы болып табылатын экономикалық-математикалық 
модельдер жасалады. Экономикалық-математикалық модельдер әдетте 
теңдеулер жүйесі немесе берілген шектеулермен функцияның максималды 
немесе минималды мәнін табу үшін есептер түрінде болады. Экономикалық-
математикалық есепті шешу, әдетте, экономикалық - математикалық модель 
негізінде жасалған алгоритмдер мен бағдарламалар бойынша заманауи 
компьютерлік технологияны қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Нәтижесінде мәселені шешудің ең жақсы нұсқасы ізделеді. 
Ұйымдастырушылық және экономикалық мәселелерді математиканың 
әртүрлі салалары арқылы шешуге болады: Ықтималдық теориясы, 
Математикалық статистика, қызмет көрсету теориясы және т. б.

Математиканың жаңа саласы-сызықтық алгебраның позицияларына 
негізделген сызықтық бағдарламалау. Егер көп факторлы тәуелділік болса, 
оңтайлы шешімді табу үшін көптеген нұсқаларды сұрыптау қажет. Мұндай 
мәселелерді шешудің әдеттегі әдістері өте ауыр және таңдалған опция 
шынымен оңтайлы екендігіне кепілдік бермейді.

Сызықтық бағдарламалау әдісі ең тиімді шешімді салыстырмалы түрде 
тез табуға мүмкіндік береді. Оны экономикалық есептеулерде жиі кездесетін 
факторлар мен нәтиже арасында сызықтық байланыс болған кезде қолдануға 
болады. Бұл әдіс шектеулі ресурстармен ең тиімді нәтижені табу мәселелерін 
шешеді. Есепті математикалық тұжырымдау кезінде ең алдымен 
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оптималдылық критерийін (мақсатты функция) таңдау керек. Табылған 
мақсатты функция, мысалы, максималды өнім, өнімнің минималды құны, 
максималды пайда, тапсырманы орындау үшін қажет шикізат шығыны және 
басқа да мәліметтер болуы мүмкін.

Қолда бар ресурстар шектеулер болуы мүмкін: қолма-қол ақша, 
шикізат, жұмысшылар саны, күрделі салымдар.

Жалпы алғанда, сызықтық бағдарламалау әдісімен шешілетін 
есептердің математикалық моделі келесідей жазылады.

Т сызықтық теңсіздіктер жүйесі бар:

𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤ 𝐛𝐛𝐛𝐛𝟏𝟏𝟏𝟏;
𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤ 𝐛𝐛𝐛𝐛𝟏𝟏𝟏𝟏; (50)

Мұндағы 𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏,𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏,𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏,𝐗𝐗𝐗𝐗𝟏𝟏𝟏𝟏 -қажетті айнымалылар;
a11, a12, a13, … . . , amn— -айнымалылар кезіндегі коэффициенттер;
b1, b2, bn -қолда бар ресурстардың өлшемдері.

Сызықтық бағдарламалау мәселелерін әртүрлі әдістермен шешуге 
болады (симплекс, тарату, шешуші факторлар). Үлкен көлемді мәселелерді 
шешу үшін электронды компьютерлерді қолданған жөн.

Барлық экономикалық мәселелерді сызықтық бағдарламалау арқылы 
шешуге болмайды. Көптеген міндеттер күрделі математикалық аппаратты 
қолдануды талап етеді. Атап айтқанда, мақсатты функция немесе шектеулер 
сызықтық тәуелділікпен көрсетілмесе, сызықтық емес бағдарламалаудың 
күрделі әдістері қолданылады. Егер қажетті шамалар үздіксіз өзгере алмаса, 
бірақ мәндердің тақ санын ғана қабылдаса (мысалы, агрегаттардың қажетті 
саны), бүтін санды бағдарламалау әдісін қолдану керек. Уақыт өте келе 
факторлардың мәндері өзгеретін (мысалы, бірнеше жыл ішінде жұмсалатын 
күрделі шығындар) динамикалық сипаттағы процестермен байланысты 
экономикалық мәселелерді шешу үшін динамикалық бағдарламалау әдісі 
қолданылады.

Экономикалық есептердің оңтайлы шешімдерін табу үшін 
математикалық әдістерді қолданумен қатар, әртүрлі өндірістік көрсеткіштер 
арасындағы математикалық тәуелділікті көрсететін және кәсіпорындардың 
әртүрлі бөлімшелері арасындағы байланыстарды анықтайтын матрицалар 
(кестелер) түрінде баланстық модельдерді құру үшін математикалық 
әдістерді қолдануға болады. Матрицалармен әрекеттер матрицалық 
алгебраның ережелеріне сәйкес орындалады.

Бірқатар жоспарлау және экономикалық мәселелерді шешуде 
математикалық әдістер мен компьютерлерді тиімді қолданудың маңызды 
шарттарының бірі өндірістік нормалар мен стандарттарды әзірлеу болып 
табылады: машиналардың өнімділігі, шикізат пен материалдарды тұтыну, 
еңбек шығындары және т. б.
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Тоқыма кәсіпорындарында математикалық әдістерді қолдана отырып 
шешуге болатын әртүрлі мәселелер бар.

Бірінші топқа зауыттардың өзара алмастырылатын топтары 
арасында өнім ассортиментін бөлудің ең қолайлы нұсқасын таңдау 
міндеттері кіреді. Мұндай міндет өнімді өндірістік бірлестікке кіретін 
бірдей өндірістік бірліктер арасында (мысалы, бірнеше иіру-тоқу өндірістік 
бірліктері арасында) бөлу кезінде туындайды.

Көбінесе осы кәсіпорын аясында өнімді өндіруді өзара 
алмастырылатын жабдық түрлері арасында жақсы бөлу міндеті туындайды. 
Бұл жағдайда әр түрлі өнімділікпен жұмыс істейтін машиналар арасында 
жанармай құюды таратудың ең тиімді әдісі қажет. Оңтайлылық критерийі 
белгілі бір ассортименттегі өнімнің максималды шығарылымы, максималды 
пайда, өнімнің минималды құны, ең аз еңбек шығындары және т. б. болуы 
мүмкін.

Осы типтегі күрделі міндеттерге иіру зауыттарында машиналарды 
жүктеудің оңтайлы нұсқасын таңдау кіреді, мұнда белгілі бір шекараларда 
әртүрлі сызықтық тығыздықтағы иірілген жіптерді жасау кезінде иіру 
жоспарларын реттеуге болады. Сондықтан, барлық ауысулар үшін қуатты 
тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін технологиялық жанармай құюдың 
ең жақсы нұсқасын табу керек. Бұл жағдайда жабдықтың аппараттық 
орналасуын және бірқатар басқа шектеу жағдайларын ескеру қажет.

Сол топқа максималды пайда (немесе ең аз еңбек шығыны және т.б.) 
қамтамасыз ететін өндірілетін өнімдердің ең тиімді ассортиментін таңдау 
міндеті кіреді. Бұл тапсырманы орындау кезінде белгілі бір шекарадағы 
зауыттың өзі өндірілетін өнімдердің ең тиімді ассортиментін таңдай алады 
деп болжанады.

Келесі топ шикізатты тиімді пайдалануға байланысты міндеттерден 
тұрады. Бұған иіру зауыттарында қоспаның оңтайлы құрамын анықтау, тігін 
фабрикаларында матаны оңтайлы кесу және т. б. міндеттер кіреді.

Тоқыма кәсіпорындары үшін жүктерді тасымалдауды ұтымды 
жоспарлаудан тұратын көлік міндеттері үлкен қызығушылық тудырады. 
Мұндай міндет жеткізушілерді тұтынушыларға бекіту туралы мәселені 
шешкен кезде туындайды, мысалы, шикізатты бастапқы өңдеу 
кәсіпорындарын (жүн жуу, мақта зауыттары, зығыр зауыттары) иіру 
зауыттарына, иіру фабрикаларын тоқуға, тоқуға және басқаларға немесе 
тоқыма фабрикаларын безендіруге бекіту кезінде. Көлік мәселесін шешу 
кезінде мақсатты функция ретінде әдетте тонна - километрмен көрсетілген 
тасымалдарды азайту немесе тасымалдау құнын азайту қабылданады.

Жоғарыда айтылғандардан басқа, математикалық әдістерді қолдана 
отырып сәтті шешуге болатын басқа жоспарлау және экономикалық 
мәселелер бар, атап айтқанда, жаппай өндірісте операциялық жоспарлар 
құру, өндірісті ұйымдастыруды жетілдірудің оңтайлы іс-шаралар жоспарын 
таңдау және т. б.
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Техникалық өнеркəсіптік жоспардың əртүрлі нұсқаларын есептеу 
үшін компьютерлерді пайдалану ерекше қызығушылық тудырады. Ол үшін 
белгілі бір параметрлердегі әртүрлі өзгерістермен (өнім ассортименті, 
шикізат пен материалдар ресурстары, кәсіпорын жұмысының өзгеруі, жұмыс 
күшінің болуы және т.б.) техникалық инвестициялық жоспардың нұсқаларын 
тез есептеуге мүмкіндік беретін техникалық өнеркәсіптік жоспардың 
матрицалық моделі жасалады. Жоспарды матрицалық әдіспен есептеу кезінде 
барлық ауысулар бойынша өндіріс көлемі және бұл үшін талап етілетін 
әртүрлі ресурстардың (шикізат, материалдар, жабдықтар, Еңбек және өзге де 
шығындар) шығындары айқындалады. Компьютерлердің көмегімен жоспар 
құру үшін әр шеберханада әр түрлі жартылай фабрикаттар мен өнімдердің 
бірлігіне барлық материалдық, еңбек және ақша ресурстарының шығын 
стандарттары алдын-ала жасалуы керек. Бұл стандарттар тікелей шығындар 
матрицасының мазмұнын құрайды (кесте. 27).

Толық шығындар-бұл әр түрлі дайын өнімді өндіруге кететін кез-
келген ресурстың жалпы қажеттілігі. Толық шығындар нормативтері өнімнің 
әр түріне әртүрлі ауысулардағы осы ресурс шығындарының барлық сомасын 
қамтиды (мысалы, осы түрдегі дайын өнімді өндіру үшін қажетті жартылай 
фабрикаттар мен қызметтерді өндіру үшін төленген барлық цехтардағы 
жалақы). Толық шығындар стандарттарын анықтау үшін тікелей шығындар 
матрицасын жартылай фабрикаттар мен қосалқы цехтардың қызметтерінің 
есептелген кері матрицасына көбейту керек.

Жоспарда көзделген өнім шығару үшін әрбір ресурстағы жалпы 
қажеттілік толық шығындардың нормативтік матрицасының тиісті элементін 
әрбір түрдің түпкілікті өнімінің санына көбейту арқылы айқындалады және
нәтижені жинақтайды.

Толық шығындардың нормативтік матрицасын құру өндіріс 
жоспарының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі ресурстарға қажеттілікті тез 
есептеуге мүмкіндік береді.

Матрицалық әдіспен технологиялық жоспарды есептеу жоспардың қай 
нұсқасы оңтайлы екенін көрсетпейді, бірақ олар компьютерлердің көмегімен 
жоспардың барлық бөлімдерін толық үйлестіре отырып, бірқатар нұсқаларын 
тез есептеуге мүмкіндік береді және осылайша ең тиімді нұсқаны таңдауды 
жеңілдетеді.

Техникалық-өнеркәсіптік жоспарды құрудың матрицалық әдісі 
сонымен қатар әр цехтың жұмысы туралы егжей-тегжейлі мәліметтер алуға 
мүмкіндік береді (мысалы, жартылай фабрикаттарды өндірудің күрделілігі 
немесе оларды осы цехта өңдеу құны), сонымен қатар жеке цехтың және 
бүкіл кәсіпорынның нәтижелерін талдауды жеңілдетеді.

Бұдан әрі тоқыма өнеркәсібін жоспарлауда қазіргі заманғы 
математикалық әдістер мен есептеу техникасын қолдану барған сайын кеңейе 
түседі. Бұл кәсіпорындағы экономикалық жұмысты едәуір тереңдетуге, 
өндірістік резервтерді пайдалануды жақсартуға және жоспардың барлық 
көрсеткіштерін байланыстыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [17].
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2.5 Техникалық, жоспарлы және есептік құжаттаманы жасау және 
ресімдеу

2.5.1 Жабдықтың жұмысы туралы құжаттаманы белгілеу, 
материалдық құндылықтарды есепке алу және олардың сақталуы

Трикотаж өндірісі бірізділік тәртібімен мынадай технологиялық 
процестерді қамтиды: иірімжіпті, жіптерді қайта орау немесе жаңалау, яғни 
оларды тоқуға дайындау; жайманы, дара жартылай фабрикаттарды 
(купондарды, бұйымдардың бөлшектерін, шұлық-ұйық және қолғап 
бұйымдарын) тоқу; иірімжіпті, жайманы, жартылай фабрикаттарды бояу 
және өңдеу; жайманы пішу және жартылай фабрикаттарды пішу;

жартылай фабрикаттарды тігу және дайын өнімді тапсыру.
Орау цехында (учаскесінде) иірімжіпті дөңгелек тоқу, жалпақ тоқу, 

шұлық-ұйық жабдығы үшін қажетті мөлшерлерді орауға, ақаулы 
бобиналардан, орауыштардан қайта орау, сондай-ақ эластомерлік жіптерді 
орау жүргізіледі. Қайта орау кезінде иірімжіптің ақаулы учаскелерін (ірі 
тораптар, қатпарлар, түбіт, сор және т.б.) алып тастау және парафиндеу 
қамтамасыз етіледі.

Тоқу цехында (учаскесінде) жіптерді, иірімжіпті копс-тен, 
бобиналарды негізгі тоқу машиналарына арналған катушкаларға, 
троянерлерге және рашель мен рашель-троянкалардың машиналарына 
арналған негіздерге бір мезгілде эмульсиялай отырып, тоқылу жүзеге 
асырылады.

Тоқыма өндірісінде мата, купондар, бұйымдардың бөлшектері, шұлық 
және қолғап бұйымдары иірілген жіптерден, жіптерден жасалады. 
Сұрыптаудан, таңбалаудан және жинақтаудан кейін жайма бояу-әрлеу 
операцияларына беріледі.

Бояу-өңдеу өндірісінде иірімжіпті, жайманы, шұлық-ұйық жартылай 
фабрикаттарды бояу және өңдеу жүргізіледі. Котон машиналарынан 
жасалған жартылай фабрикаттар қайнатылады немесе жуылады.

Пішу цехында (учаскесінде) жайма төсемдерін жинақтау және оларды 
пішу бөлшектеріне пішу, дымқыл-жылумен өңдеу және купондар мен бұйым 
бөлшектерін пішу, пішімді бұйымдар бойынша жинақтау және қажетті оқ 
атумен толықтыру, тігуге беру жүргізіледі.

Тігін цехында (учаскесінде) трикотаж және қолғап бұйымдарын тігу, 
ылғалды-жылу өңдеу, таңбалау, буып-түю және дайын бұйымдарды қоймаға 
тапсыру жүргізіледі.

Шұлықты-шұлықты жартылай фабрикаттар қалпақшаны 
бұйралағаннан кейін, пішілгеннен және тігілгеннен кейін райтуздар бояуға 
және өңдеуге, содан кейін буға жинақтауға, таңбалауға, буып-түюге және 
дайын өнімді қоймаға тапсыруға беріледі.

Трикотаж өндірісіндегі шикізат пен жартылай фабрикаттарды бастапқы 
есепке алудың міндеттері есепке алу операцияларын дұрыс және уақтылы 
Құжаттамалық көрсету, шикізатты, жартылай фабрикаттарды түсіру, сақтау, 
жіберу және қайта өңдеу бойынша дұрыс деректерді қамтамасыз ету және 
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олардың сақтау орындарында және қозғалыстың барлық кезеңдерінде 
сақталуын бақылау; шикізатты қайта өңдеу процесінде оның пайдаланылуын 
жүйелі бақылау үшін қажетті деректермен қамтамасыз ету болып табылады.

Әрбір іс жүргізуді есепке алудың негізі барлық деректемелер бойынша 
дұрыс және уақтылы толтырылған және тиісті қолдары бар бастапқы құжат 
болып табылады.

Шикізат пен басқа да материалдық құндылықтардың есебі жедел-
бухгалтерлік есеп жүйесі бойынша жүргізіледі, яғни қоймалардағы сандық-
сорттық есеп және кәсіпорын бухгалтериясындағы құндық есеп.

Қоймаларда, өндірісте және бухгалтерияда шикізат пен жартылай 
фабрикаттарды есепке алу өндірістік бірлестіктің немесе кәсіпорынның бас 
бухгалтерінің басшылығымен ұйымдастырылады және жүргізіледі.

Басшылықтың бастапқы есебінің нысандары өндіріске арналған 
шығындарды есепке алудың нормативтік әдісінің талаптарын ескере отырып 
әзірленді.

Трикотаж өндірісінің барлық технологиялық өткелдерінде шикізатты 
өңдеу процесінде пайдалануды жүйелі бақылауды өндірістік бірлестіктің 
немесе кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен техникалық 
қызметтер ұйымдастырады және жүргізеді.

Шикізат пен жартылай фабрикаттардың сақталуы мен пайдаланылуын 
пәрменді бақылаудың қажетті алғышарттары: жабдықталған қоймалар мен 
қоймалардың болуы; шикізат пен жартылай фабрикаттардың тез 
қабылдануын, босатылуын және бар болуын тексеруді қамтамасыз ету үшін 
оларды партияларға, түрлерге, атауларға, артикулдарға, сорт өлшемдеріне 
және т. б. бойынша қоймаларға орналастыру; шикізат пен жартылай 
фабрикаттарды сақтау орындарын оларды мерзімді тексеруді және 
таңбалауды қамтамасыз ете отырып, қажетті таразы шаруашылығымен, 
өлшеу аспаптарымен жарақтандыру; шикізат пен жартылай фабрикаттарды 
(қойма меңгерушілері, қоймашылар, бригадирлер және т. б.) қабылдауға 
және босатуға, осы операцияларды дұрыс және уақтылы ресімдеуге, сондай-
ақ оларға сеніп тапсырылған материалдық құндылықтардың сақталуына 
жауапты адамдар тобын белгілеу; осы тұлғалармен белгіленген тәртіппен 
материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарттар жасасу, кәсіпорынның, 
бірлестіктің және т. б. бас бухгалтерінің келісімі бойынша материалдық 
жауапты адамдарды жұмыстан шығару және ауыстыру.

Шикізат пен жартылай фабрикаттарды есепке алуды дұрыс және 
ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін: жұмыс процесінің нақты 
жүйесін және шикізат пен жартылай фабрикаттардың қозғалысы мен қайта 
өңделуі бойынша операцияларды ресімдеудің қатаң тәртібін белгілеу қажет. 
Түгендеу бойынша негізгі ережелермен және олардың нәтижелерін 
бухгалтерлік есепте уақтылы көрсету.

Трикотаж өндірісінде өңделетін иірімжіп, жіптер, жартылай 
фабрикаттар гигроскопиялық сипатқа ие, бұл климаттық жағдайларға 
(салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасына) байланысты олардың 
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нақты массасының өзгеруіне әкеледі. Сондықтан аталған материалдар есепке 
алу мен есептілікте кондициялық массада көрсетіледі. Кондициялық масса-
нормаланған ылғалдылыққа келтірілген нақты масса. Кондициялық 
массадағы есепке алу өндіріс процесінде шикізат шығысы бойынша 
нормативтік және нақты деректердің салыстырмалылығын қамтамасыз етеді.

Иірілген жіптің, жіптің кондициялық массасы мына формула бойынша 
есептеледі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑚𝑚ф(100+𝑊𝑊𝑊𝑊н)
100+𝑊𝑊𝑊𝑊ф

.                                                     (51)

мұндағы 𝑚𝑚𝑚𝑚ф− иірімжіптің, жіптердің нақты салмағы, кг;
𝑊𝑊𝑊𝑊н− ГОСТ бойынша иірілген жіптің, жіптің нормаланған ылғалдылығы, 

%;       
   𝑊𝑊𝑊𝑊ф− иірілген жіптің, жіптің нақты ылғалдылығы, %.

28кесте Нормаланған және нақты ылғалдылықтың берілген 
көрсеткіштері кезіндегі кондициялылық коэффициенті
Нақты 
ылғалдылық
%,

Нормаланған ылғалдылық, %,

 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
1 2 3 4 5 6 7 8
6,0 1,0094 1,0103 1,0113 1,0123 1,0132 1,0142 1,0151
6,1 1,0085 1,0094 1,0104 1,0113 1,0122 1,0132 1,0141
6,2 1,0085 1,0085 1,0094 1,0104 1,0113 1,0122 1,0132
6,3 1,0066 1,0075 1,0085 1,0094 1,0103 1,0113 1,0122
6,4 1,0056 1,0066 1,0075 1,0084 1,0094 1,0103 1,0113
6,5 1,0047 1,0056 1,0066 1,0075 1,0084 1,0094 1,0103

Трикотаж жайма мен бұйымдардың кондициялық массасы мынадай 
формула бойынша есептеледі:

Мм = Мф
(100+𝑊𝑊𝑊𝑊н)
�100+𝑊𝑊𝑊𝑊ф�

.                                         (52)

мұндағы 𝑀𝑀𝑀𝑀ф− - кенептің немесе бұйымның нақты массасы, кг.

Нақты массаны кондиционерлікке қайта есептеу үшін кондициялылық 
коэффициенті қолданылады, ол арақатынастан анықталады:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 100+𝑊𝑊𝑊𝑊н
100+𝑊𝑊𝑊𝑊ф

.                                                   (53)
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Кәсіпорында шикізаттың әрбір түріне арналған кондициялылық 
коэффициенттерін анықтау үшін 0,1% өзгеру аралығымен нақты және 
нормаланған ылғалдылық мәнінің кестесі жасалады. Мысал үшін табл.16 
нормаланған ылғалдылық 7,0-7,6% және нақты ылғалдылық 6,0-6,5% болған 
кезде кондициялау коэффициенттерінің мәні келтірілген.

Жайма кесегінің нақты массасын кондициялыққа келтіру үшін тиісті 
кондициялылық коэффициенті бойынша жайма кесегінің нақты массасының 
0,1 кг-ға өзгеру аралығымен кестелер жасалады.

Бітелген және қатпаған жіптер үшін сынамаларды іріктеу және нақты 
ылғалдылықты анықтау МЕМСТ 6611.4-73 "тоқыма жіптер. Ылғалдылықты 
анықтау әдістері". Жіптердің кондициялық массасын ылғалдылығы бойынша 
есептеу МЕМСТ 6611.0-73 "тоқыма жіптер. Қабылдау қағидалары".

29  кестеде кондициялық массаға келтіру мысалдары келтірілген.

29кесте.Жайма кесегінің нақты массасын кондициялылық 
коэффициенті бойынша кондициялыққа келтіру

       Жайм
а 
кесегі
нің 
нақты 
салма
ғы, кг

Конденциац
ия 
коэффициен
ты,К

Төсем 
бөлігінің 
кондиция
лық 
салмағы, 
кг

Кондиция
лау 
коэффици
енті, К

Жайма 
кесегінің 
кондиция
лық 
салмағы,
кг

Кондиция
лау 
коэффици
енті, К

Төсем 
бөлігінің 
кондиция
лық 
салмағы, 
кг

1 2 3 4 5 6 7
3,6 1,0000-

1,0124
3,6 1,0125-

1,0153
3,65 1,0154-

1,0402
3,7

3,7 1,0000-
1,0121

3,7 1,0122-
1,0146

3,75 1,0149-
1,0391

3,8

3,8 1,0000-
1,0118

3,8 1,0119-
1,0143

3,85 1,0144-
1,0381

3,9

Трикотаж жаймаларының нақты ылғалдылығын анықтау үшін сынама 
алу МЕМСТ 8844-75 " трикотаж жаймалар. Қабылдау ережелері және сынама 
алу әдістері", трикотаж бұйымдары - ГОСТ 9173-76 " трикотаж бұйымдары. 
Қабылдау ережелері және үлгілерді іріктеу әдістері". Трикотаж жаймалар 
мен бұйымдардың нақты ылғалдылығын анықтау және нормаланған 
ылғалдылық кезінде олардың массасын есептеу МЕМСТ 8845-77 "трикотаж 
жаймалары мен бұйымдары. Ылғалдылықты, массаны және беттік 
тығыздықты анықтау әдістері".

Шикізатты және жартылай фабрикаттарды кондициялық массада 
оларды қабылдау, беру және қайта өңдеу кезінде есепке алуды қамтамасыз 
ету үшін кәсіпорынның шикізат зертханасы: сынақтар жүргізу үшін 
сынамаларды (үлгілерді) іріктеуді, майлағыштың нақты ылғалдылығын және 
құрамын айқындауды, кондициялау коэффициентін есептеуді жүргізеді, 
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Иірілген жіп пен түрлі үйлесімдегі жіптер, құрамдастырылған май құю 
жаймалары үшін нормаланған ылғалдылықты, сынақ нәтижелерін 
құжаттамалық ресімдеуді жүргізеді.

Сынау кезінде алынған майлағыштың нақты ылғалдылығы, құрамы 
туралы деректер иірімжіптің, жіптердің, жартылай фабрикаттардың нақты 
массасын кондициялыға қайта есептеу үшін негіз болып табылатын 
анықтамамен ресімделеді.

Нақты ылғалдылықты анықтау жиілігі технологияның ерекшелігіне 
және өндірісті ұйымдастыруға байланысты, бірақ кемінде 3 күнде бір рет.

Кондициялық массада есепке алу кезінде есептеулер нәтижесінде 
алынатын шамаларды дөңгелектеу:

бұйым бірлігіне норма және нақты шығыс бойынша (он жұпқа, данаға, 
жиынтыққа), қалдықтардың пайызы бойынша, ылғалдылық көрсеткіші 
бойынша 0,1 белгіге дейін;

0,0001-ге дейін кондициялық коэффициент және инвентарлық әдіс 
бойынша есептен шығарылған шикізаттың массасы мен жартылай фабрикат 
пен қалдықтардың кондициялық массаларының сомасы арасындағы ауытқу 
коэффициенті бойынша белгі.

Өңделген өнімге (иірімжіп, жіптер, жайма, купондар, жартылай 
фабрикаттардың бөлшектері, шұлық-ұйық және қолғап бұйымдары) орау, 
байлау, тоқу, орау-тоқу өндірістерінде шикізаттың шығыны аяқталмаған 
өндірісте шикізат пен жартылай фабрикаттардың нақты бар-жоғын алу 
жолымен түгендеу әдісімен айқындалады.

Есепті кезеңдегі шикізаттың бұл шығысы былайша айқындалады: 
есепті кезеңнің басындағы шикізаттың нақты қалдығына ағымдағы кезеңдегі 
кіріс қосылады және есепті кезеңнің соңындағы нақты қалдық, сондай-ақ 
актілер бойынша шикізаттың қайтарылуы мен есептен шығарылуы 
шегеріледі. Барлық есептеу кондициялық массада жасалады.

Цехтарда шикізат пен аяқталмаған өндірісті түгендеу айына немесе 
тоқсанда бір рет жүргізіледі.

Маршруттық есепке алу жүйесі жайманың тоқыма өндірісінен пішімге 
дейінгі, пішу өндірісінен дайын өнім қоймасына дейінгі жартылай 
фабрикаттардың, тоқыма өндірісінен дайын өнім қоймасына дейінгі тоқылған 
жартылай фабрикаттардың, бояу-әрлеу өндірісіндегі шұлық-ұйық жартылай 
фабрикаттардың қозғалысын есепке алу үшін көзделген.

Тұтыну тауарлары цехында шикізат пен жартылай фабрикаттарды 
есепке алу, сондай-ақ технологиялық ауысулар бойынша қалдықтарды есепке 
алу трикотаж өнеркәсібінде қалдықтарды жинау, сұрыптау, есепке алу, 
сақтау және пайдалану бойынша уақытша нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

Өндірісте шикізатты пайдалану туралы өндірістік есептерді 
бірлестіктің немесе кәсіпорынның бас инженері бекітеді.

Шикізатты, жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды бастапқы есепке 
алу құжаттарының нысандары нысандар тізбесінде келтіріледі.
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Қоймадағы шикізатты есепке алу. Кәсіпорынның қоймасына келіп 
түсетін иірімжіп, жіп, мата 100% сандық тексеруден, яғни олардың 
кондициялық массасының жеткізушінің ілеспе құжаттарында көрсетілген 
массаға сәйкестігін анықтаудан өтеді.

Иірімжіптің, жіптің, жайманың алшақтықтары болмаған кезде 
кәсіпорын қоймасы өнім берушінің құжаттарында көрсетілген кондициялық 
массада кіріске алады.

Өнім берушінің құжаттарында көрсетілген келіп түскен шикізаттың 
кондициялық массасының сәйкессіздігі анықталған кезде үлгілік 
ведомствааралық нысан бойынша N М-7 материалдарды қабылдау туралы 
акт жасалады және өнім берушіге жетіспейтін шикізат массасының орнын 
толтыру туралы талап қойылады.

Кәсіпорындарға нормаланған ылғалдылығы ҚР-да қабылданғаннан 
өзгеше импорттық иірімжіп (жіп) келіп түскен жағдайда жеткізушінің 
кондициялық массасы отандық стандарттарда көзделген нормаланған 
ылғалдылыққа сәйкес кондициялық массаға қайта есептеледі. Қайта 
есептеуді кәсіпорын басшысының бұйрығымен тағайындалған комиссия 
жүргізеді және кіріс шикізатының массасына қажетті түзетулерді көрсете 
отырып, n М-7 нысаны бойынша актімен ресімделеді.

Қайта есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі,

𝑄𝑄𝑄𝑄к.отеч = 𝑄𝑄𝑄𝑄к.имп(100+𝑊𝑊𝑊𝑊к.отеч)
(100+𝑊𝑊𝑊𝑊к.имп) .                                          (54)

Мұндағы -отандық стандарттарда көзделген нормаланған 
ылғалдылық кезіндегі шикізаттың кондициялық массасы, кг;

- импорттық шикізатқа нормаланған ылғалдылық кезіндегі 
шикізаттың кондициялық салмағы, кг;

- отандық шикізатқа көзделген нормаланған ылғалдылық, %;
- импорттық шикізатқа көзделген нормаланған ылғалдылық % 

[18].

2.5.2 "Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі 
туралы" Кеден одағының техникалық регламенті»

Осы "Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" 
Кеден одағының техникалық регламенті (бұдан әрі - техникалық регламент) 
2010 жылғы 18 қарашадағы Беларусь Республикасындағы, Қазақстан 
Республикасындағы және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің 
бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімге сәйкес әзірленді.

Осы Техникалық регламент тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне 
қойылатын бірыңғай, қолдану және орындау үшін міндетті талаптарды 
белгілеу, Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында айналымға 
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шығарылатын тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің еркін қозғалысын 
қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

Егер тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өніміне қатысты осы өнімге 
қойылатын талаптарды белгілейтін Кеден одағының өзге де техникалық 
регламенттері және (немесе) Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың 
(бұдан әрі-ЕурАзЭҚ) техникалық регламенттері қабылданатын болса, онда 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімі Кеден одағының осы Техникалық 
регламенттерінің және (немесе) күші оған қолданылатын ЕурАзЭҚ 
техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

1 бап. Қолдану саласы. Осы Техникалық регламент Кеден одағының 
бірыңғай кедендік аумағында айналымға шығарылатын тоқыма және жеңіл 
өнеркәсіп өнімдеріне қолданылады.

Осы Техникалық регламенттің күші қолданылатын тоқыма және жеңіл 
өнеркәсіп өнімдеріне (бұдан әрі - өнім) мыналар жатады:

тоқыма материалдар;
киім және тігін және трикотаж бұйымдары;
машинамен жасалған кілем жабындары мен бұйымдары;
былғары галантереялық, тоқыма галантереялық бұйымдар;
киіз, фетр және тоқыма емес материалдар;
аяқ киім;
Үлбір және үлбір бұйымдары;
Былғары және былғары бұйымдар;
тері жасанды.
Осы Техникалық регламенттің талаптары белгіленетін өнімдердің 

тізбесі осы Техникалық регламентке 1-қосымшада көрсетілген.
Осы Техникалық регламент өнімнің мынадай түрлеріне 

қолданылмайды:
бұрын қолданылған;
халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған;
медициналық мақсаттағы бұйымдар;
жеке қорғану құралы болып табылатын арнайы, ведомстволық және 

оны дайындауға арналған материалдар;
арналған балалар мен жасөспірімдер;
орау тоқыма материалдары, тоқылған қаптар;
техникалық мақсаттағы материалдар мен олардан жасалған бұйымдар;
Кәдесый өнімдері және көркем кәсіпшілік бұйымдары;
спорт командаларын жабдықтауға арналған спорт бұйымдары;
постижер өнімдері (париктер, жапсырма мұрттар, сақалдар және т.б.).
Осы Техникалық регламент адамның өмірі мен денсаулығын қорғау, 

сондай-ақ өнімді пайдаланушыларды (тұтынушыларды) жаңылыстыратын 
әрекеттердің алдын алу мақсатында Кеден одағының аумағында тоқыма және 
жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілейді.

2 бап. Анықтау. Осы Техникалық регламентте мынадай терминдер 
мен олардың анықтамалары қолданылады:
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Биологиялық қауіпсіздік-биологиялық, токсикологиялық, физикалық 
және физикалық-химиялық қасиеттерінің белгіленген талаптарға сәйкес 
келмеуінен пайдаланушының (тұтынушының) денсаулығына зиян келтірумен 
немесе өміріне қауіп төндірумен байланысты жол берілмейтін тәуекелі жоқ 
өнімнің жай-күйі.

Зиянды химиялық заттар-өнімді пайдалану кезінде мұндай заттардың 
рұқсат етілген концентрациясынан асатын мөлшерде өнім материалында 
болған кезде пайдаланушының денсаулығы жағдайында теріс ауытқулар 
тудыруы мүмкін химиялық заттар.

Өнімді айналысқа шығару - дайындаушының, сатушының не 
шетелдік дайындаушының функцияларын орындайтын тұлғаның қоймасынан 
жөнелтілетін немесе қоймалаусыз тиеп жөнелтілетін немесе Кеден одағына 
мүше мемлекеттердің аумағында өткізу үшін экспортталатын өнімді Кеден 
одағына мүше мемлекеттердің нарығына орналастыру

Өтініш беруші-өнімнің осы Техникалық регламентке сәйкестігін 
растау үшін сертификаттау жолымен немесе сәйкестік туралы декларацияны 
қабылдау жолымен жүгінетін жеке немесе заңды тұлға.

Сәйкестендіру-тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін осы 
Техникалық регламентті қолдану саласына жатқызу және осы өнімнің оған 
техникалық құжаттамаға сәйкестігін белгілеу рәсімі.

Дайындаушы-өз атынан тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімін өндіруді 
және өткізуді жүзеге асыратын және оның осы Техникалық регламенттің 
талаптарына сәйкестігі үшін жауапты заңды тұлға немесе жеке тұлға дара 
кәсіпкер ретінде.

Кеден одағына мүше мемлекеттің бейрезидентімен тоқыма және жеңіл 
өнеркәсіп өнімдерін беруге сыртқы сауда шартын жасасқан Кеден одағына 
мүше мемлекеттің импорттаушы - резиденті осы өнімді өткізуді жүзеге 
асырады және оның осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі 
үшін жауапты болады.

Уыттылық индексі-жасуша культурасында "in vitro" (пробиркада) 
анықтайтын жалпы жіті уыттылықтың интегралдық көрсеткіші.

Механикалық қауіпсіздік-пайдаланушының (тұтынушының) 
денсаулығына зиян келтіру немесе өміріне қауіп төндіру қаупін төмендетуді 
қамтамасыз ететін бұйымның механикалық қасиеттері мен конструкциялық 
сипаттамаларының сандық көрсеткіштерінің кешені.

Өнімнің нарықтағы айналымы-өнімнің өндірушіден пайдаланушыға 
(тұтынушыға) оның өндірісі аяқталғаннан кейін өтетін барлық процестерді 
қамтитын қозғалысы

Киім-адам киетін, утилитарлық және эстетикалық функцияларды 
атқаратын бұйым(немесе бұйымдар жиынтығы).

Өнімді пайдаланушы (тұтынушы) - осы Техникалық регламенттің 
техникалық реттеу объектілеріне жататын өнімді тұтыну үшін сатып алатын 
заңды, жеке тұлға, жеке кәсіпкер;
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Спорттық бұйымдар-әртүрлі спорт түрлері бойынша жарыстар мен 
жаттығуларды ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті жағдайларды 
қамтамасыз ететін бұйымдар;

Үлгі үлгісі-бір техникалық құжат бойынша бірдей материалдардан бір
дайындаушы дайындаған және бірдей қолданылу саласы бар нысаналы 
немесе функционалдық мақсаты бойынша өнімнің бір түріне жататын үлгі;

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға - Кеден одағына мүше 
мемлекет белгіленген тәртіппен тіркеген, мүше мемлекеттердің 
аумақтарында өнімнің сәйкестігін растау және орналастыру кезінде оның 
атынан іс - қимылды жүзеге асыру үшін дайындаушымен шарт негізінде 
айқындалған заңды немесе жеке тұлға

Сондай - ақ өнімнің осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес 
келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін;

Химиялық қауіпсіздік-пайдаланушының (тұтынушының) денсаулығы 
үшін зиянды химиялық заттардың шоғырлану деңгейінің асып кетуіне 
байланысты пайдаланушының (тұтынушының) денсаулығына зиян 
келтірумен немесе өміріне қауіп төндірумен байланысты жол берілмейтін 
тәуекелі жоқ өнімнің жай-күйі.

Егер химиялық қауіпсіздік көрсеткіші "жол берілмейді "деп 
белгіленген жағдайда, санитариялық-химиялық көрсеткіштерді бақылау үшін 
қолдануға рұқсат етілген өлшемдерді орындау әдістемелері бойынша зиянды 
заттарды табу шегін көрсету міндетті болып табылады.

3 бап. Нарықтағы айналым ережелері. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп 
өнімдері осы Техникалық регламентке, сондай-ақ қолданысы оған 
қолданылатын Кеден одағының басқа да техникалық регламенттеріне сәйкес 
келген жағдайда және ол осы Техникалық регламенттің 11-бабына сәйкес, 
сондай-ақ қолданысы оған қолданылатын Кеден одағының басқа да 
техникалық регламенттеріне сәйкес сәйкестікті растаудан өткен жағдайда 
Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында айналымға шығарылады.

Осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі расталмаған 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімі Кеден одағына мүше мемлекеттердің 
нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланбауға тиіс және 
нарықта айналымға шығаруға жол берілмейді.

Өнімді нарықта орналастыру және айналысқа жіберу кезінде 
пайдаланушыларды (тұтынушыларды) өнімнің қауіпсіздігіне қатысты 
жаңылыстыруға әкеп соғатын іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында 
таңбалау арқылы ол туралы толық және дұрыс ақпарат берілуге тиіс.

4 бап. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері қауіпсіздігінің жалпы 
талаптары. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі мынадай 
көрсеткіштер бойынша бағаланады:

механикалық (үзілуге жүктеме, бекіту беріктігі, икемділік, соққы 
беріктігі);
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химиялық (тізбесі материалдың химиялық құрамына және (немесе) 
өнімнің мақсатына байланысты айқындалатын ауа және (немесе) су ортасына 
зиянды химиялық заттардың рұқсат етілген шекті бөлінуі);

биологиялық (гигроскопиялық, ауа өткізгіштігі, су өткізбеушілігі, 
электростатикалық өрістің кернеулігі, уыттылық индексі немесе жергілікті 
тітіркендіргіш әсері, бояудың тұрақтылығы).

Адамның терісімен жанасатын бұйымдардың материалдары, бірінші 
және екінші қабаттардың киімдері, үй, жазғы және жағажай аяқ киімдері, 
сондай - ақ аяқ киімнің өзге де түрлеріндегі ішкі қабаттар үшін су ортасында 
айқындалатын уыттылық индексі 70-тен 120 пайызды қоса алғанда, әуе 
ортасында-80-нен 120 пайызды қоса алғанда болуы тиіс немесе жергілікті 
тері-тітіркендіргіш әсері болмауы тиіс.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері мен оны өндіру үшін 
қолданылатын материалдар иісінің қарқындылығы табиғи жағдайда 2 
баллдан аспауы тиіс.

5 бап. Тоқыма материалдарының, олардан жасалған 
бұйымдардың, киімнің, тоқыма-галантерея бұйымдарының қауіпсіздік 
талаптары. Тоқыма материалдары, олардан жасалған бұйымдар, киім 
биологиялық және химиялық қауіпсіздікпен сипатталады, олардың 
көрсеткіштері олардың функционалдық мақсаты мен шикізат құрамына 
байланысты белгіленеді.

Адам денесімен жанасу мақсаты мен ауданына қарай киім мен 
бұйымдар бірінші, екінші және үшінші қабаттағы киім мен бұйымдарға 
бөлінеді.

Бірінші қабаттағы киім мен бұйымдарға адамның терісімен тікелей 
жанасатын, іш киім және төсек-орын жабдықтары, корсет және суға түсу 
бұйымдары, жазғы бас киімдер, шұлық-ұйық бұйымдары, бет орамалдары, 
орамал-шарф бұйымдары және басқа да ұқсас бұйымдар жатады.

Екінші қабаттағы киім мен бұйымдарға көйлектер, блузкалар, 
жейделер, шалбарлар, юбкалар, астары жоқ костюмдер, свитерлер, 
жемпірлер, пуловерлер, бас киімдер (жазғы киімдерден басқа), қолғаптар, 
қолғаптар, биялайлар, қысқы ассортименттегі шұлық - ұйық бұйымдары және 
басқа да ұқсас бұйымдар жатады.

Үшінші қабаттағы киім мен бұйымдарға пальто, қысқа пальто, 
күртеше, плащ, астарлы костюмдер сияқты екінші қабаттағы киімнің үстінен 
киюге арналған бұйымдар және басқа да осыған ұқсас бұйымдар жатады.

Тоқыма материалдары, олардан жасалған бұйымдар, киім, тоқыма -
галантерея бұйымдары биологиялық және химиялық қауіпсіздікті 
сипаттайтын көрсеткіштер бойынша осы Техникалық регламентке 2-
қосымшада көрсетілген нормаларға сәйкес келуге тиіс.

Тоқыма материалдарынан, олардан жасалған бұйымдардан, киімнен, 
тоқыма-галантерея бұйымдарынан зиянды химиялық заттардың бөлінуі 
(көші-қон көрсеткіштері) осы Техникалық регламентке 2 және 3-
қосымшаларда келтірілген нормалардан аспауы тиіс.
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Бақыланатын заттардың тізбесі материалдың химиялық құрамына және 
бұйымның түріне байланысты анықталады:

тоқыма материалдарында, олардан жасалған бұйымдарда, бірінші және 
екінші қабаттардағы киімде - сулы ортада;

тоқыма материалдарында, олардан жасалған бұйымдарда, үшінші 
қабаттағы киімде, тоқыма-галантерея бұйымдарында - ауа немесе су 
ортасында.

Тоқыма материалдарында, олардан жасалған бұйымдарда, бірінші және 
екінші қабаттағы киімдерде, тоқыма-галантерея бұйымдарында болуы 
өндіріс процесінде тоқыма-қосымша заттарды қолданумен байланысты Ұшпа 
химиялық зиянды заттардың мөлшерін анықтайды. Бұл жағдайда химиялық 
ұшпа заттардың бөлінуі осы Техникалық регламентке 4-қосымшада 
көрсетілген нормалардан аспауы тиіс.

Тоқыма материалдары бояуының бірінші қабаттағы киім мен 
бұйымдарға арналған жууға және терлеуге тұрақтылығы кемінде 4 балл, 
құрғақ үйкеліске - кемінде 3 балл болуы тиіс.

Шомылатын және ұқсас бұйымдар үшін тоқыма материалдарын жууға, 
терге және теңіз суына бояудың тұрақтылығы кемінде 4 балл болуы тиіс.

Астар үшін тоқыма материалдары бояуының жууға, терлеуге, құрғақ 
үйкеліске тұрақтылығы кемінде 4 балл болуы тиіс.

Екінші және үшінші қабаттардың киімдері мен бұйымдарына және 
басқа мақсаттағы бұйымдарға арналған тоқыма материалдарын жууға,
терлеуге, құрғақ үйкеліске және дистилденген суға бояудың тұрақтылығы 
нормаланатын әсер ету түрлеріне байланысты кемінде 3 балл болуы тиіс.

Қара табиғи бояғыштармен боялған қара түсті деним маталары үшін 
бояуды 1 баллға төмендетуге рұқсат етіледі.

Бояудың тұрақтылығын анықтау кезінде ақ (аралас) материалдың 
бояуы ғана бағаланады.

6 бап. Аяқ киім, былғары, жасанды былғары және былғары 
галантерея бұйымдарының қауіпсіздік талаптары. Аяқ киім 
механикалық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік көрсеткіштерімен
сипатталады.

Аяқ киімнің механикалық және биологиялық қауіпсіздігі мынадай 
сипаттамалармен айқындалады және осы Техникалық регламентке 5-
қосымшада көрсетілген нормаларға сәйкес келуге тиіс.

Механикалық қауіпсіздік келесі сипаттамалармен анықталады:
аяқ киімнің табаны мен түбінің бөлшектерін бекіту беріктігі;
пятки бекіту күші;
табанның бірнеше иілуге төзімділігі;
табанның соққы күші.
Аяқ киімнің биологиялық қауіпсіздігі келесі көрсеткіштермен 

сипатталады: икемділік, суға төзімділік.
Аяқ киімнің химиялық қауіпсіздігі осы Техникалық регламентке 3 және 

8-қосымшаларда белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
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Үй, жазғы және жағажай аяқ киімдерінің материалдарынан, сондай - ақ 
адам терісімен жанасатын материалдардан (аяқ киімнің ішкі қабаттары) 
зиянды заттардың жылыстауын бақылау су ортасында, аяқ киім мен 
материалдардың басқа түрлері-ауа ортасында жүргізіледі.

Қысқы аяқ киімде полиуретаннан жасалған табанның сырғып кетуіне 
жол бермеу үшін жұмыс істейтін бетінде гофрленген болуы керек.

Басылған аяқ киімдегі бос күкірт қышқылының массалық үлесі (су 
сығындысы бойынша) 0,7 пайыздан аспауы тиіс.

Былғары галантерея өнімдерінің қауіпсіздігі:
механикалық көрсеткіштер - тұтқалардың, иық белдіктерінің және 

бұйымдар корпусының тірек тігістерінің беріктігі;
химиялық көрсеткіштер-модельдік ауа ортасына зиянды химиялық 

заттардың шекті бөлінуі;
биологиялық көрсеткіштер-өнімнің құрғақ және дымқыл үйкеліске 

түсінің тұрақтылығы.
Былғары галантерея бұйымдарының механикалық және биологиялық 

қауіпсіздік көрсеткіштері осы Техникалық регламентке 6-қосымшада 
белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Былғары галантерея бұйымдарын өндіру кезінде қолданылатын 
материалдардан зиянды заттарды бөлудің жол берілетін шекті нормалары 
осы Техникалық регламентке 7 және 8-қосымшаларда белгіленген талаптарға 
сәйкес келуі тиіс.

Былғары галантерея бұйымдары материалдарынан зиянды заттардың 
бөлінуін бақылау ауа ортасында жүргізіледі.

Былғары осы Техникалық регламентке 8-қосымшада белгіленген 
химиялық және биологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Жасанды былғары осы Техникалық регламентке 3-қосымшада 
белгіленген химиялық қауіпсіздік және 8-қосымшада белгіленген 
биологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

7 бап. Үлбір терілерден иленген теріден, теріден жасалған киім мен 
бұйымдардың қауіпсіздік талаптары

Былғары мен үлбірден жасалған киімдер мен бұйымдардың, үлбірден 
тігілген терілердің қауіпсіздігі осы техникалық регламентке 8-қосымшада 
белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс химиялық және биологиялық 
қауіпсіздік көрсеткіштерімен сипатталады.

Киімде және үлбірден және былғарыдан жасалған бұйымдарда 
қолданылатын тоқыма материалдары тоқыма материалдарына қойылатын 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге тиіс.

8 бап. Кілем, киіз, фетр, тоқыма емес материалдар және осы 
материалдардан жасалған дайын бұйымдар өндірісінің машиналық 
тәсілдерінің жабындары мен бұйымдарының қауіпсіздік талаптары.
Жабындардың және машинамен кілем жасау тәсілі бұйымдарының, киіздің, 
фетрдің, тоқылмаған материалдардың және өзге де тоқыма бұйымдарының 
қауіпсіздігі мынадай нормаларға сәйкес келуі тиіс:
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антисептикпен өңдегеннен кейін өнімдерде көгерудің иісі болмауы 
керек;

бұйымның бетіндегі электростатикалық өрістің кернеулігі осы 
Техникалық регламентке 2-қосымшаның талаптарына сәйкес келуі тиіс;

бояудың тұрақтылығы 3 баллдан кем болмауы тиіс;
киізден жасалған бұйымдарға арналған су сорғыштағы бос күкірт 

қышқылының массалық үлесі 0,7 пайыздан аспауы тиіс;
Химиялық қауіпсіздік талаптары осы техникалық регламентке 3-

қосымшаның талаптарына сәйкес келуі тиіс.
9 бап. Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар. Өнімді таңбалау 

дұрыс, оқылатын және тексеру мен сәйкестендіру үшін қолжетімді болуы 
тиіс. Таңбалауды бұйымға, бұйымға бекітілетін затбелгіге немесе тауарлық 
Заттаңбаға, бұйымның қаптамасына, бұйымдар тобының қаптамасына немесе 
өнімнің қосымша парағына салады.

Таңбалау мынадай міндетті ақпаратты қамтуы тиіс:
Өнімнің атауы;
дайындаушы елдің атауы;
дайындаушының немесе сатушының немесе дайындаушы уәкілеттік 

берген тұлғаның атауы;
дайындаушының немесе сатушының немесе дайындаушы уәкілеттік

берген тұлғаның заңды мекенжайы;
өнімнің мөлшері;
шикізат құрамы;
тауар белгісі (болған жағдайда);
Кеден одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының 

бірыңғай белгісі;
дайындаушының кепілдік міндеттемелері (қажет болған жағдайда);
дайындалған күні;
өнім партиясының нөмірі (қажет болған жағдайда).
Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімінің түрі мен мақсатына байланысты 

таңбалау мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:
Киім және тоқыма материалдардан жасалған бұйымдар үшін 

қосымша ақпарат:
бұйымның үсті мен астары материалындағы табиғи және химиялық 

шикізаттың түрі мен массалық үлесі (пайыздық құрамы). Шикізаттың нақты 
құрамының ауытқуы + 5 пайыздан аспауы керек;

моделі;
бұйымды күту бойынша символдар;
пайдалану процесінде бұйымды күту ерекшеліктері бойынша

Нұсқаулық (қажет болған жағдайда).
Трикотаж және тоқыма жаймалар, олардан жасалған дара 

бұйымдар, кілемдер, көрпелер, жапқыштар, перделер үшін қосымша 
ақпарат:
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бастапқы шикізаттың (кілем жабындары мен олардан жасалған 
бұйымдарға арналған түкті беттің) түрі және массалық үлесі (пайыздық 
құрамы). Шикізаттың нақты құрамының ауытқуы + 5 пайыздан аспауы керек;

нормаланған ылғалдылықтағы кесек массасы (трикотаж жаймалар 
үшін);

бояудың тұрақтылығы (трикотаж және тоқыма жаймалар үшін);
әрлеу түрі (болған жағдайда);
бұйымға күтім жасау нышандары.
10 бап . Қауіпсіздік талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы Техникалық регламентке 
сәйкестігі оның қауіпсіздік талаптарын тікелей орындаумен не оларды 
қолдану нәтижесінде ерікті негізде осы Техникалық регламент талаптарының 
сақталуы қамтамасыз етілетін стандарттар тізбесіне енгізілген стандарттар 
талаптарын орындаумен қамтамасыз етіледі.

Аталған стандарттардың талаптарын ерікті негізде орындау осы 
Техникалық регламенттің қауіпсіздік талаптарына сәйкестік презумпциясы 
туралы куәландырады.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сынау (зерттеу) әдістері сынау 
(зерттеу) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, оның ішінде осы 
Техникалық регламенттің талаптарын орындау және өнімнің сәйкестігін 
бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу 
қағидаларын қамтитын стандарттау саласындағы құжаттар тізбесіне 
енгізілген стандарттау саласындағы құжаттарда белгіленеді.

11 бап. Өнімнің осы Техникалық регламенттің талаптарына 
сәйкестігін растау. Нарыққа айналымға шығарар алдында тоқыма және 
жеңіл өнеркәсіп өнімдері сәйкестікті декларациялау немесе сертификаттау 
нысанында жүзеге асырылатын осы Техникалық регламенттің талаптарына 
сәйкестікті міндетті растау рәсіміне ұшырауы тиіс.

Сәйкестік расталған кезде өтінім беруші дайындаушы (дайындаушы 
уәкілеттік берген тұлға) немесе сатушы (өнім беруші) болып табылатын, 
белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде 
жеке тұлға бола алады.

Сәйкестікті растау үшін өнімдерді анықтау қажет.
Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сәйкестендіруді жүргізеді:
тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы техникалық 

регламенттің талаптарына сәйкестігін декларациялайтын және оны кеден 
одағының бірыңғай кедендік аумағында айналымға шығаратын дайындаушы, 
дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, сатушы (өнім беруші);

Сертификаттауға жататын тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің 
осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растау мақсатында 
сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) бойынша орган.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сәйкестендіру үшін 
органолептикалық және (немесе) аспаптық әдістер қолданылады:
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Органолептикалық әдіс кезінде тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері 
өнімнің атауы және түрі (мақсаты), сондай-ақ оның сипаттамаларының 
өнімнің анықталатын түріне тән белгілері және қалыптастырылған құжаттар 
жиынтығы бойынша сәйкестендіріледі.

Егер сәйкестендірудің органолептикалық әдісі өнім туралы сенімді 
ақпарат бермесе, аспаптық әдіс қолданылады. Сәйкестендірудің аспаптық 
әдісі кезінде тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімін сынауды сынау (зерттеу) 
және өлшеу қағидалары мен әдістерін, оның ішінде осы техникалық 
регламенттің талаптарын қолдану және орындау және өнімнің сәйкестігін 
бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу 
қағидаларын қамтитын стандарттау саласындағы бекітілген құжаттар 
тізбесіне сәйкес жүргізеді.

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы техникалық 
регламенттің талаптарына сәйкестігін декларациялау осы техникалық 
регламенттің № 1 кестесінде келтірілген схемаларды пайдалана отырып 
жүргізіледі.

3Д, 4Д, 6д схемалары бойынша сәйкестікті декларациялау өнімнің 
мынадай топтары үшін жүзеге асырылады:

2-ші және 3-ші қабаттардың киімдері мен бұйымдары;
трикотаж жаймалар;
іш киім, киім, сүлгі маталар мен материалдар;
тері мен теріден жасалған киім және бұйымдар;
2-ші қабаттағы шұлық-ұйық бұйымдары;
бас киімдер;
аяқ киімнен басқа аяқ киім;
кілем төсемдері және машина жасау тәсілінің бұйымдары.
1Д, 2Д схемалары бойынша сәйкестікті декларациялау
3Д, 4Д, 6д схемалары бойынша сәйкестікті декларациялауға жататын 

өнім тобына және сертификаттауға жататын өнім тобына енгізілмеген өнім.
Сәйкестікті декларациялау мақсатында сынақтар жүргізіледі:
сынақ зертханасында немесе аккредиттелген сынақ зертханасында 

(орталығында), оның ішінде кеден одағының сертификаттау органдарының 
және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне 
енгізілген дайындаушының (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның), 
сатушының (өнім берушінің) таңдауы бойынша (1Д, 2Д схемалары);

Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының және сынақ 
зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген 
аккредиттелген сынақ зертханасында (орталығында) (3Д, 4Д, 6д схемалары).

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің сәйкестігін декларациялау 
кезінде дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға), сатушы 
(Жеткізуші) мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:

Дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға), сатушы 
(жеткізуші):
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тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы Техникалық 
регламенттің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар жиынтығын 
қалыптастырады, ол мыналарды қамтиды:

өтініш берушінің кеден одағына мүше мемлекеттің заңды тұлға немесе 
дара кәсіпкер ретінде белгіленген тәртіппен тіркелгенін растайтын 
құжаттардың көшірмелері;

тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің үлгілерін (өнімнің үлгілік 
үлгілерін) сынау хаттамалары (қолданылу мерзімі 3 жылдан аспайды);

өндірістің сапа менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатының 
көшірмесі (6Д схемасы);

пайдалану құжаттары, техникалық және конструкторлық құжаттама, 
шикізат, материалдар және жинақтаушы бұйымдар туралы мәліметтер 
(аталған құжаттар болған кезде);

тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің шығарылуын растайтын 
құжаттардың көшірмелері; келісімшарт (жеткізуге арналған шарт) және 
тауарға ілеспе құжаттама (өнім партиясы үшін) (2Д, 4Д схемалары);

осы баптың 2-тармағына сәйкес тоқыма және жеңіл өнеркәсіп 
өнімдерін сәйкестендіруді жүргізеді.

Өнім үлгілерін (өнімнің үлгілік үлгілерін) сынау хаттамасы:
сынақ зертханасында қабылданған жүйеге сәйкес хаттаманы ресімдеу 

күні және нөмірі;
сынақ зертханасының атауы немесе аккредиттелген сынақ 

зертханасының атауы және тіркеу нөмірі (декларациялау схемасына 
байланысты);

сынақ жабдықтарының тізбесі;
сынақтар жүргізу шарттары;
Өнімнің атауы;
өнім қасиеттерінің тексерілетін көрсеткіштерінің атауы және нақты 

мәндері;
қолданылған сынақ әдістеріне арналған нормативтік құжаттардың 

нөмірлері мен атаулары.
Дайындаушы:
өндірістік бақылауды жүзеге асырады және өндіріс процесі тоқыма 

және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы техникалық регламенттің (1Д, 3Д, 6Д 
схемалары) талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдайды);

өндіріс процесі және өндіріс сапасының менеджменті жүйесінің 
тұрақты жұмыс істеуі үшін тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің осы 
Техникалық регламенттің (6Д схемасы) талаптарына сәйкестігін қамтамасыз 
ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды [19].
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2.5.3 Практикалық жұмыстар
№1 объектіні салу кезіндегі жұмыстың сметалық өзіндік құны мен 

құнын анықтау

Келесі мәселені шешіңіз:

30кесте-Егер белгілі болса, объектіні салу кезіндегі жұмыстың 
сметалық өзіндік құнын және құнын анықтаңыз:
Атауы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жұмысшылард
ың негізгі 
жалақысы, мың 
тг.

50 150 250 300 350 400 450 500 550 600

Машиналар 
мен 
механизмдерді 
пайдалану, 
мың тг.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Машинистің 
жалақысы, мың 
тг.

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Материалдард
ың құны, мың 
тг.

100
0

150
0

200
0

2500 300
0

350
0

4000 450
0

500
0

5500

Норма
үстеме
шығыстар, %

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Норма
сметалық 
пайда, %

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Шешім алгоритмі:
1. Тікелей шығындарды анықтаңыз

ПЗ=ОЗ+ЭМ+М;                                                (55)

мұндағы, ПЗ-тікелей шығындар, мың тг.
ОЗ-жұмысшылардың негізгі жалақысы, мың тг.
ЭМ-машиналар мен механизмдерді пайдалану, мың тг.
М-материалдардың құны, мың тг.

2. Еңбекақы қорын анықтаймыз

ЕТҚ=ОЗ+ЗМ;                                           (56)
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  (57)

   (58)

  (59)

   (60)

мұндағы, ЕТҚ-еңбекақы төлеу қоры, мың тг. ОЗ-
жұмысшылардың негізгі жалақысы, мың тг. ЗМ-
машинистің жалақысы, мың тг.

3. Үстеме шығыстардың сомасын анықтаймыз

НР=ЕТҚ*Ннр/100;   

мұндағы, НР-үстеме шығыстар сомасы, мың тг. 
ЕТҚ-еңбекақы төлеу қоры, мың тг.
Ннр -үстеме шығыстар нормасы, %

4. Сметалық құнын анықтаймыз

Ссев=ТШ+ҮШ;  

мұнда, Ссев - сметалық өзіндік құн, мың тг.
ТШ-тікелей шығындар, мың тг.
ҮШ-үстеме шығыстар сомасы, мың тг.

5. Сметалық пайданы анықтаймыз

СП=ЕТҚ*Нсп/100;        

мұндағы, СП-сметалық пайда, мың тг.
ЕТҚ-еңбекақы төлеу қоры, мың тг.
Нсп-сметалық пайданың нормасы, %

6. Жұмыстың сметалық құнын анықтаймыз

Жсмқ-= Ссөқ +СП;  

мұндағы, Жсмқ-жұмыстың сметалық құны, мың тг. 
Ссөқ - сметалық өзіндік құн, мың тг.
СП-сметалық пайда, мың тг. [20].

Бақылау сұрақтары
1. Қайта оралған иірімжіп мөлшері мен алынған қалдықтар туралы

деректер жинала ма?
2. Қалдықтардың массасы норма бойынша қалай анықталады?
3.Нақты қайтарылмайтын қалдықтардың саны қанша мөлшерден

аспауы керек?
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4. Қайта оралған иірілген жіп пен қалдықтардың кондициялық массасы 
қалай анықталады?

5. Баға нарықтың экономикалық санаты ретінде
6. Құрылыстағы баға белгілеудің сметалық-нормативтік (ақпараттық) 

базасы
7. Сметалық құнның құрамы мен құрылымы
8. "Құрылыс өнімдері" ұғымының жіктелуі»
9. Құрылыс құнын анықтау әдістері
10. Үстеме шығындар
11. Сметалық пайда
12. Сметалық құжаттаманы келісу, бекіту және оған сараптама жүргізу 

тәртібі
13. Ірілендірілген сметалық нормативтер
14. Сметалық құжаттаманың құрамы, нысандары және есептеу тәртібі.
15. Қоймадан бір елді мекеннің шегінде немесе одан тыс жерде 

орналасқан бір кәсіпорынның цехтарына, учаскелеріне, өндірістеріне және 
басқа кәсіпорындарға (ұйымдарға) иірімжіпті, жіптерді, жаймаларды беру 
қалай жүргізіледі?

16. Иірілген жіп, бұзылған орамдағы жіптер өндіріске берілген 
жағдайда не анықталады?

17. Шикізатты лимиттен тыс жіберу
18. Айдың соңында шектеу карталары қайда тапсырылады?
19. Қойма меңгерушісі (қоймашы) әр карточкада айдың соңында 

қандай көрсеткіштерді есептейді?
20. Карточкаларда қандай ақпарат жүйелі түрде көрсетіледі?

Өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:

1.Дайын шұлық-ұйық бұйымдарына арналған иірімжіптің ақауы
А) майлы дақтармен
В) тоқу тығыздығының ауысуы
С) қате таңбалау
D) шикізат сапасының төмендігі
Е) біркелкі емес жіптен батып кету
2. Бақылаушылар жұмыс ауысымы ішінде тексереді
А) 5-10%
В)9-22%
С) 3-2 %
D) 8-45%
Е) 6-9%
3. Жұмыс ауысымы кезінде қандай персонал сұрыпталған және 

таңбаланған өнімді тексереді
А) бақылаушылар
В) зертханашылар
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С) тасымалдаушылар
D) шеберлер
Е) технологиялар
4. Негізгі тоқу машиналарын бақылау
А) жүйелі-профилактикалық тексеру
В) бұйымдарға тікелей кіретін
С) компьютерлік басқару көмегімен
D) процестің ауысуы
Е) негізгі машина контроллері арқылы
5. Негізгі тоқу машиналарында (жылдам жүретін троянерлер, рашель, 

рашель-троянкалар және басқалар):
А) тегіс, өрнекті және филе жаймалары
В) сарж, жайма және атласты жаймалар
С) тегіс, ұсақ өрнекті және атласты
D) ірі өрнекті және өрнекті
Е) сарж, филе және Суретті
6. Негізінен 26 және 28 кластары бар екі тізбекті негізгі тоқу машинасы 

қолданылады
А) жаймадан атласты бұйымдарды өндіру үшін
В) жаймадан қолғап бұйымдарын өндіру үшін
С) жаймадан төсек бұйымдарын өндіру үшін
D) жаймадан мата бұйымдарын өндіру үшін
Е) жаймадан шұлық бұйымдарын өндіру үшін
7. Қолғап бұйымдарын өндіруге арналған негізгі шикізат
А) жоғары нөмірлердегі жібек және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
В) жоғары нөмірлі вискозды және ацетатты жіптер (75— 150) және 

капронды жіптер.
С) жоғары нөмірлі мақта және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
D) жоғары нөмірлердегі жүн және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
Е) жоғары нөмірлі целлюлоза және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
8. Қолғаптан бұйымдар жасау үшін машиналарда қандай Иірілген жіп 

өңделеді?
А) мақта-мата
В) синтетикалық
С) полиамидті
D) Жібек
Е) жүн
9. Тоқу процесінде матаның тығыздығы үнемі өзгеріп отырады
А) біркелкі емес бояу
В) Иірілген жіп
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С) қисық инелер
D) бағдарламалық қамтамасыз етуді жұлу
Е) аппараттың ақаулары
10. Тоқудың тығыздығын тексеруді оған қызмет көрсететін әрбір 

машина бойынша ауысым сайын жүргізеді
А) шебердің көмекшісі
В) контроллер
С) технолог
D) жұмысшы
Е) сарапшы
11. Шикізаттың жасырын ақауларына қаптаманың ішіндегі ақаулар 

жатады (орауыштар, құлақ)
А) жоғары нөмірлердің вискозды және ацетатты жіптері
В) жіптердің байланбаған ұштары, бобинаның ішіндегі тораптар
С) жіптердің байланбаған ұштары, майлы дақтар
D) жіптердің біркелкі емес ұштары, бобинаның ішіндегі түйіндер
Е) жіптердің әркелкі ұштары, бобинаның ішіндегі түйіндер
12. Шикізаттың сыртқы ақауларын анықтау
А) қаптамалардың бетін көзбен қарау арқылы
В) қаптамалардың бетін антропогендік тексеру жолымен
С) қаптамалардың бетін оргонолептикалық тексеру жолымен
D) қаптамалардың бетін ішкі тексеру жолымен
Е) қаптамалардың бетін қатар қарау арқылы
13. Фанг машиналарында өндірілетін трикотаж бұйымдары үшін
А) вискозды және ацетатты жіптер
В) шаршы қимасы кесілген резеңке жіптер
С) параллель резеңке және мақта жіптері
D) шаршы қималы вискозды және ацетатты жіптер
Е) визуалды вискозды және ацетатты жіптер
14. Дөңгелек қималы резеңке жіптердің маңызды физикалық және 

механикалық көрсеткіштері
А) жіп қимасының диаметрі
В) бояуға төзімділік
С) жіп қимасының ұзындығы
D) жіп биіктігі
Е) жіптің беріктігі мен диаметрі
15. Дөңгелек қималы резеңке жіптердің маңызды физикалық және 

механикалық көрсеткіштері
А) бояу радиусы
В) үзілу кезіндегі беріктік
С) жіп қимасының ұзындығы
D) жіп биіктігі
Е) жіптің беріктігі мен диаметрі
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16. Шұлық өндірісінде жоғары икемділіктің синтетикалық жіптері 
кеңінен қолданылады

А) кипандэкс
В) спандэкс
С) капрон
D) полистирол
Е) полиамидтер
17. Спандэкс жіптерін қолдануға болады
А) бұйымның бүйірінде өрілмеген
В) төсек бұйымдарында
С) орамал бұйымдарында
D) техникалық мақсаттарда
Е) түрлі түсті бояу
18. Рецессияның негізгі оң қасиеті
А) температура әсеріне жоғары төзімділік
В) жоғары нөмірлердің вискозды және ацетатты жіптері
С) ылғал әсеріне жоғары төзімділік
D) жарық әсеріне жоғары төзімділік
Е) жоғары төзімділік және жіп қимасының диаметрі
19.Қосалқы материалдардың сапасы тексеріледі
А) қосалқы персонал
В) цех зертханалары
С) цех технологы
D) кадрлар бөлімінің өкілі
Е) бухгалтерия өкілі
20. Бір уақытта бір котондыда 54 гейч орнатылған
А) 13 мыңнан астам ілмек инелер
В) мыңдаған платина инелері
С) 4 мыңнан астам ілмек инелер
D) мыңдаған ілмек инелер
Е) 1 мыңнан астам ілмек инелер

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Переверзев М.П.., Логвинов С.И., Логвинов С.С.Организация 
производства на промышленных предприятиях (учебное пособие), -М.: 
Инфра, 2010. 263с.

2. Н.И. Новицкий. Управление качеством продукции. (учебное 
пособие ). - М.: ООО «Новое знание», 2002. 303с.

3. Организация производства на предприятии (фирме). Под ред. О.И. 
Волкова. - М.: Инфра, 2004. - 448с.

4. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: учебно-
методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 392 с.
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5. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебное пособие. - М: 
Инфра-м, 2001.-225с.

6. Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства: конспект 
лекций. - СПб.: изд. «Лань», 2002. - 224с.
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3 БӨЛІМ. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫН 
БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ КӨЛЕМІН ЕСЕПКЕ АЛУ

Оқу мақсаттары:
- бақылаудың түрлері мен әдістерін тану;
- трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары өндірісі кәсіпорындарында 

нормалау мен нормаларды әзірлеуді орындау;
- галантереялық бұйымдарды әртүрлі әдістермен орындау;
- технологиялық нормалар мен ережелердің, материалдарды тұтыну 

нормаларының сақталуын бақылау;
- монтаждау, жөндеу жұмыстары өндірісінің және трикотаж, тоқыма, 

галантерея бұйымдары өндірісінің учаскесін (цехтарын) реконструкциялау 
бойынша жұмыстардың технологиялық процестерінің сапасын бақылау 
кезінде өлшеу құралдары мен өлшенетін шамаларды метрологиялық 
қамтамасыз етуді орындау;

- технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін және қалдық 
ресурсын тексеру;

- бригада мүшелерінің өндірістік тәртіпті, еңбекті қорғау ережелерін, 
өртке қарсы қорғаныс ережелерін сақтауын бақылау;

- технологиялық процесті және еңбекті нормалауды сақтау;
- еңбекті ұйымдастыру әдістерін және жұмыс тәсілдерін орындау;
- көп станциялық қызмет көрсету кезінде жабдықтың тұрып қалу 

себептерін және еңбекті ұйымдастыру және нормалау тәртібін анықтау;
- технологиялық процестің барысына және жұмысшылардың еңбегін 

ұйымдастыруға бақылау жүргізу әдістерін орындау;
- өндірістің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау;;
- жекелеген элементтер мен жұмыстарды аралық қабылдау актілерін 

жасау;
- жіберілген ақауларды анықтау және ілеспе құжаттаманы жасау;
- өндірістік учаскелерде өндірістік және есептік құжаттамалардың 

дұрыс және уақтылы ресімделуін қамтамасыз ету және бақылау.

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер қауіпсіздік 

техникасы, талшықты материалдарды бастапқы өңдеу технологиясы сияқты 
пәндерді оқып шығуы керек.

Қажетті оқу материалдары:
- қалам;
- дәптер;
- қарындаш;
- сызғыш;
- өшіргіш;
- дөңгелек қималы резеңке жіптер (шприцтелген);
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- ине-платина бұйымдары.

Кіріспе

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын фактор оның сапасы болып 
табылады, өйткені ол бірінші кезекте тұтынушылардың қалауын анықтайды.

Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
- жұмыс сапасына ішінара бақылауды жүзеге асыру;
- трикотаж, тоқыма, галантерея материалдарының сапасын бақылау;
- трикотаж кәсіпорындарында өнім сапасының төмендеу себептері мен 

ақауды талдау және есепке алу әдістерін таңдау және пайдалану.

3.1 Жұмыс сапасын іріктеп бақылау
3.1.1 Өнім сапасы туралы түсінік

Өнеркәсіптік өнімнің сапасы-бұл оның мақсатына сай пайдалану үшін 
жарамдылық дәрежесін анықтайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы. 
Өнеркәсіптік өнімдерге қойылатын талаптар тұрғысынан соңғысын екі 
негізгі топқа бөлуге болады: 1) Өндірістік және техникалық өнімдерге және 
2) тұтыну тауарларына.

Тұтыну өнімдері, атап айтқанда, трикотаж бұйымдары физикалық және 
механикалық көрсеткіштер бойынша белгілі бір талаптарға ғана емес: 
беріктік, абразияға төзімділік, серпімділік, формаға төзімділік және т. б., 
сонымен қатар эстетикалық талаптарға да сәйкес келуі керек: модельдің 
силуэті, түс дизайны және т. б.

Осылайша, өнеркәсіптік өнімнің сапасын бағалау оның қасиеттеріне 
ғана емес, сонымен бірге тұтынушы тарапынан қойылатын талаптарға да 
байланысты.

Өнімнің сапасын екі бағалау бар: физикалық және механикалық 
қасиеттердің көрсеткіштері бойынша объективті бағалау-беріктік, жылу 
сыйымдылығы, серпімділік, тозуға төзімділік, формаға төзімділік; 
органолептикалық немесе субъективті, сыртқы түрі, түсі, көркемдік дизайны, 
жұмсақтығы және т. б.

Өнімнің жекелеген нақты түрлерінің қасиеттерін бағалау кезіндегі 
талаптар өнімнің мақсатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, 
күзгі-қысқы кезеңде пайдалануға арналған өнімдер көктемгі-жазғы кезеңге 
арналған өнімдерге қарағанда жақсы жылу қорғайтын қасиеттерге ие болуы 
керек, олар жақсы дем алу және гигроскопиялық болуы керек.

Тұтыну талаптарын қанағаттандыру тұрғысынан трикотаж 
бұйымдарының сапасы бірқатар ерекше белгілермен сипатталады: беріктік, 
серпімділік, созылу, қалыңдығы, аудан бірлігінің салмағы (шаршы метр), 
бояу беріктігі, жылу өткізгіштік, ауа өткізгіштігі, гигроскопиялық.

Трикотаж, тоқыма және галантерея өнеркәсібіндегі бұйымдардың 
техникалық деңгейін анықтау әдістері мен практикасы. Өнім сапасының 
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деңгейін бағалау әр мақала үшін оның барлық түрлерінде (модель, стиль, түс 
және т.б.) жүргізілуі керек.

Өнімнің сыртқы түрін бағалау мыналарға байланысты: өнімнің 
заманауи сән бағытына сәйкес көркемдік дизайны (силуэт, модель, өрнек пен 
суреттің сипаты, түс, аксессуарлар); фигураға жақсы және ыңғайлы қонуды 
қамтамасыз ететін дизайн.

Сенімділікті бағалау мынадай көрсеткіштер жиынтығынан 
шығарылады: жайма мен жіктерді пайдаланудағы беріктік; ілмекті 
құрылымның ерігіштігі; серпімділік; беріктік, бояу; бұйымдар бетінің 
абразияға төзімділігі; қатпарлардағы абразияға төзімділік; формаға 
төзімділік; майыстыру.

Гигиеналық қасиеттерді бағалау келесі көрсеткіштермен анықталады: 
ауа өткізгіштігі; жылу өткізгіштік; ылғал сіңіру, жұмсақтық; суға төзімділік; 
электрлендіру; ластану.

Гигиеналық қасиеттерді бағалауға қойылатын талаптар өнімнің 
мақсатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Зығыр және спорт өнімдері 
үшін, мысалы, жақсы гигроскопия маңызды қасиет болып табылады. Үшін 
жоғарғы бұйымдарды бұл талаптар төмендетілуі мүмкін.

Шұлықтардағы үйкеліске төзімділік басқа трикотаж түрлеріне 
қарағанда жоғары болуы керек.

Сыртқы көріністі, сенімділікті және гигиеналық қасиеттерді 
бағалаудың жоғарыда аталған көрсеткіштері өнім жасалған шикізаттың 
сапасына, тоқу құрылымына, қалқан технологиясына, сондай-ақ өнімді 
безендірудің химиялық және механикалық технологиясына және оны 
безендіруге байланысты.

Шикізат сапасы:
- гигиеналық және физика-механикалық қасиеттері бойынша 

тұтынушылық талаптарды қанағаттандыру дәрежесіне 
байланысты шикізат түрінің бұйымның мақсатына сәйкестігі;

- шикізат түсінің өнімнің мақсатына сәйкестігі;
- шикізат сапасының үздік шетелдік және отандық үлгілерге 

сәйкестігі.
Тоқыма құрылымының сапасы:

- серпімді қасиеттері, созылу, зең қарсылық, қамтамасыз ету 
қатысты өнімнің мақсаты тоғысында сәйкес.;

- жабдықтың техникалық деңгейі мен жағдайына байланысты тоқу 
сапасының көрсеткіштері;

Аяқтау сапасы:
- қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келуі (бояу сапасы, 

тұрақтандыру, аппреттеу, үтіктеу);
- пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ету (балшық және су 

репелленті, жұмсартқыш, антистатикалық және т. б. сияқты 
арнайы емдеу әдістерін қолдану.);

- формасын сақтап тұрады.
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Тігін сапасы:
- тігістердің орындалуының техниканың заманауи деңгейіне және 

олардың МЕМСТ бойынша параметрлеріне сәйкестігі;
- тігістерді орындау сапасы (оның ішінде кестелеу), олардың 

беріктігі мен созылуы, тігін жіптері мен иірімжіптерінің түрін 
таңдау;

- жіктер сызығы бойынша ойықтың болмауы.
Көркем безендірудің сапасы:
силуэт, модель, өрнектер, түс және әрлеу материалдары бойынша 
заманауи сән бағытына сәйкес келу;

- фигураға жақсы қонуды қамтамасыз ету тұрғысынан өнімді 
жобалау;

- фурнитура мен түрлі әрлеу материалдарының сапасы (түймелер, 
"сыдырма" түймелері, жиектемелер, шілтер, ленталар және т.б.).

Бұйымның осы нақты түрінің (артикулының) техникалық деңгейін 
анықтау үшін сапаның жекелеген құраушы элементтерінің сипаттамаларына 
байланысты шартты бағалау қабылдануы мүмкін сапаның құраушы 
элементтерінің әрқайсысының балдарында шартты бағалау және тұтастай 
алғанда бұйымның жалпы бағасы қабылдануы мүмкін.

Арнайы комиссия бұйым сапасының жекелеген құрамдас бөліктерінің 
балдарында бағалауды сараптамалық бағалау әдісімен белгілеуге тиіс: 
субъективті (органолептикалық) сапа көрсеткіштері және объективті 
(техникалық) көрсеткіштер.

Ол үшін кәсіпорындарда білікті мамандардан: салалық ғылыми-зерттеу 
институттарының, көтерме және бөлшек сауда ұйымдарының өкілдерінен, 
өнеркәсіпті басқарудың басқарушы органдарының қызметкерлерінен, 
технологтар, модельерсуретшілер, конструкторлар қатарынан кәсіпорын 
қызметкерлерінен тұратын тұрақты жұмыс істейтін комиссия болуы тиіс.

Ұсыныстарға сәйкес өнім сапасының деңгейі бағаланады:
- қолданыстағы техникалық құжаттар бойынша;
- сыртқы түрі бойынша;
- техникалық құжаттамаға енгізілмеген тұтынушылық қасиеттері 

бойынша: сынғыштық, қаттылық, суға төзімділік, сырғымаға төзімділік 
және т. б.
Өнім сапасының сәйкестігін жалпы бағалау техникалық құжаттама, 

сыртқы түрі және тұтынушылық қасиеттері бойынша бағалау жиынтығынан 
алынады.

Өнім сапасының деңгейін түпкілікті бағалау үш санатқа бөлінеді:
- үздік үлгілердің сапа деңгейіне сәйкес келеді;
- бұл қажетті талаптарға жеткізуге болатын бір немесе бірнеше 

көрсеткіштер бойынша ең жақсы үлгілердің сапа деңгейіне толық 
сәйкес келмейді;

- ең жақсы үлгілердің сапа деңгейіне сәйкес келмейді.
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Өнімнің сапасын сыртқы түріне қарай бағалау және оның ең жақсы 
үлгілер деңгейіне сәйкестігін анықтау үшін баллдық бағалау жүйесі 
белгіленген. Атап айтқанда, әртүрлі кәсіпорындардың тәжірибесін жалпылау 
негізінде қырық баллдық бағалау жүйесі ұсынылады.

Осы ұсыныстарға сәйкес трикотаж бұйымдарының сапа деңгейін 
бағалау келесі баллдық жүйе бойынша жүргізіледі: шикізат сапасы – 9, тоқу 
құрылымы – 9, бұйымдарды әрлеу сапасы – 8, тігу сапасы – 6, көркемдік 
безендіру сапасы (қазіргі сән бағытына сәйкес) – 8.

Баллдық жүйе бойынша бағаланған барлық өнімдерді үш санаттың 
біріне жатқызу ұсынылады. 14-31 балл шегінде бағаланған бұйымдар - үздік 
үлгілердің сапа деңгейіне толық сәйкес келмейтін санатқа; 13 баллға дейін 
бағаланған бұйымдар – үздік үлгілердің сапа деңгейіне сәйкес келмейтін 
санатқа.

Бұдан басқа, егер бұйым жоғарыда аталған өнім сапасының бес 
компонентінің біреуі бойынша белгіленген балл нормасының жартысынан 
кем болса, онда қорытынды жиынтық бағасына қарамастан (32-40 балл 
шегінде) ол үздік үлгілердің сапа деңгейіне толық сәйкес келмейтін 
бұйымдар санатына жатқызылуы тиіс [23].

3.1.2 Техникалық бақылау – бұйымның жоғары сапасын 
қамтамасыз етудің маңызды құралы

Технологияны жетілдіру және өндірісті ұйымдастыру негізінде өнімнің 
сапасын үнемі және тұрақты түрде арттыру міндетін орындау үшін әр 
технологиялық операцияға және тұтастай алғанда бүкіл өндіріс процесіне 
белгіленген барлық сапа стандарттарының сақталуын жүйелі бақылау қажет. 
Қолданыстағы мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттардың 
талаптарына толық сәйкестікте тек қатерсіз бұйымдарды өндіру және шығару 
әрбір өнеркәсіптік кәсіпорында бар техникалық бақылауды қамтамасыз етеді.

Техникалық бақылау деп дайын өнімді мемлекеттік стандарттар мен 
техникалық шарттарға толық сәйкестікте шығаруды қамтамасыз ететін 
кәсіпорында тұрақты жұмыс істейтін ұйымдастырушылық және техникалық 
іс-шаралар жүйесін түсіну керек. Техникалық бақылау жоғары сапалы өнімді 
өндіруге және шығаруға ықпал етуге, сапасыз өнімді шығаруға жол бермеуге 
арналған.

Өнімнің сапасына көбінесе кәсіпорынның өндірістік персоналы жауап 
береді. Бұл міндетті орындау үшін кәсіпорындарда техникалық бақылау 
ұйымдастырылады. Техникалық бақылаудың негізгі міндеттері: өнім сапасын 
жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу; ақаудың алдын алу бойынша іс-
шараларды әзірлеу; өнім сапасын бақылау; ақауды анықтау, есепке алу және 
талдау болып табылады.

Цех жағдайында некеге қарсы күресте және оның алдын алуда жетекші 
рөл шебер мен шебердің көмекшісіне тиесілі, олар өз міндеттері бойынша 
өндіріс процесі мен өнім сапасын жүйелі түрде тексеруге, бекітілген 
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технологиялық процестен ауытқуға мүмкіндік беретін жұмысшыларға 
қатысты қажетті шаралар қабылдауға шақырылады.

Технологиялық тәртіпті қатаң сақтау-жоғары сапалы өнім шығаруды 
қамтамасыз ететін техникалық бақылаудың маңызды міндеті. Осы міндетті 
жүзеге асырудың шарттарының бірі технологиялық процестің барлық 
ауысуларында ақаулар мен өнім ақауларының пайда болуының алдын алу 
принциптерін кеңінен енгізу болып табылады [23].

3.1.3 Бақылаудың технологиялық процестерін әзірлеу

Кәсіпорында техникалық бақылау ісін дұрыс және тиімді құру және 
оны ұйымдастыру үшін техникалық бақылау әдістерін немесе технологиялық 
бақылау процестері деп аталатын егжей-тегжейлі әзірлеу қажет.

Техникалық бақылау әдістерін таңдау кезінде мынадай сәттер ескерілуі 
тиіс:

- бақылауға жататын осы объектінің элементтері немесе сапа 
параметрлері (бұйымдардың өлшемдері, тоқу тығыздығы, беріктігі, 
созылғыштығы және т. б.).);

- бақылау операцияларының құрамы немесе мазмұны, олардың өндіріс 
процесіндегі орны және әрбір бақылаудың сипаты, олардың өндіріс 
процесіндегі орны және әрбір бақылау операциясының сипаты 
(мақсаты, іріктелуі, дәлдігі, орналасқан жері);

- бақылау операцияларын тиісті техникалық құралдармен жабдықтау 
(құралдар, аспаптар, шаблондар, құрылғылар және т. б.).)
техникалық бақылау бөлімі қызметкерлерінің біліктілігі.
Техникалық бақылау әдістерінің ең тиімді нұсқасын айқындау кезінде 

мынадай негізгі міндеттерді негізге алу қажет: техникалық бақылаудан өткен 
өнімнің жоғары сапасына қол жеткізу; ақаудың тиімді алдын алу; 
бақылаудың объективтілігі мен дәлдігін және бақылау персоналының жоғары 
еңбек өнімділігін қамтамасыз ету.

Таңдалған бақылау технологиясы арнайы техникалық құжаттамада –
жеке цех немесе бүкіл өндіріс шегінде осы объектіні бақылаудың барлық 
процесін қамтитын бақылау карталарында көрсетілуі тиіс, не осы сәттер 
белгілі бір бұйымдарды немесе олардың тобын әзірлеу үшін әзірленетін 
технологиялық карталарда көрініс табуы тиіс [23].

3.1.4 Техникалық бақылау түрлерін жіктеу

Техникалық бақылаудың қолданылатын түрлері іс жүзінде үлкен 
әртүрлілікпен ерекшеленеді, бұл кәсіпорын шығаратын өнімнің сипатына 
байланысты өндірістің жекелеген объектілерін техникалық бақылаудың 
әдістемесі мен ұйымдастырылуының ерекшеліктерінен туындайды. Алайда, 
өнімнің әртүрлі объектілері мен өндіріс учаскелерін бақылау кезінде 
бақылаудың біртекті әдістерін қолдануға болады. Әртүрлі объектілерді 
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бақылау әдістерін таңдаудың негізгі өлшемі шығарылатын өнімнің жоғары 
сапасын қамтамасыз ету және өндірісті бақылауды нақты ұйымдастыру 
болып табылады. Сонымен бірге, техникалық бақылауды ұйымдастырудың 
маңызды міндеті, сайып келгенде, бақылау нәтижелерінің сенімділігін, 
олардың салыстырмалылығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін әр объектіні 
бақылаудың осындай әдістемесін жасау болып саналуы керек.

Бақылау түрлерін әзірлеу және оны ұйымдастыру кезінде әрбір 
жағдайда объектілер мен операцияларды, әдістерді және т.б. бақылаумен 
қамтылатын персоналдың орналасқан жеріне байланысты қандай да бір түрін 
(бақылау нысанын) таңдау қажет.

31кесте. Бақылау түрлерін жіктеу
Жіктеу белгілері Техникалық бақылау түрлері
Бақылаудың орналасқан 
жері

Стационарлық
Жылжымалы (ұшпа, жылжымалы)

Объектілерді бақылаумен 
сандық қамту

Жаппай
Таңдамалы

Бақылау тағайындау Ескерту
Келесі

Бақылау әдістері Сыртқы-визуалды, органолептикалық
Өлшемді-геометриялық
Сапалы-зертханалық

Бақылауды орындау сәттері Сынақ 
Операцияаралық
Цехаралық
Соңғы

Операция бойынша 
бақылаумен қамту

Операцияларды 
Топтық

3.1.5 Техникалық бақылаудың әртүрлі түрлерін қолдану 
сипаттамасы мен практикасы

Стационарлық бақылау бақылау объектілері (жартылай фабрикаттар, 
Жеке бөлшектер және дайын бұйымдар) жеткізілетін тұрақты жұмыс 
орындарында жүргізіледі. Стационарлық бақылау қатты шұлық-ұйық 
бұйымдарын сұрыптауда (бөлшектеуде), цехта және аралық қоймада 
жайманы брактауда, дайын бұйымдарды шығару учаскелерінде сұрыптауда 
қолданылады.

Жылжымалы (ұшпалы) бақылау тікелей Орындаушының (тоқушы, 
бояушы, тігінші) жұмыс орнында жүргізіледі, негізінен технологиялық 
режимдерді тексеру, технологиялық Жабдықты баптау кезінде қолданылады.

Үздіксіз бақылау осы партиядағы барлық өнімдерді тексеру үшін 
қолданылады, міндетті түрде дайын өнімді шығару кезінде, сондай-ақ келесі 
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операциялардан бұрын өнімнің сапасын анықтайтын технологиялық 
процестің ең маңызды операцияларында, мысалы, шұлықтың ауырлығын 
қабылдамау кезінде, оны бояу мен әрлеу өндірісіне жібермес бұрын.

Ішінара бақылау партияның бір бөлігін қамтиды, Жабдықтың 
технологиялық режимдерінің сақталуын тексеру кезінде бұйымдардың 
сапасы үшін шешуші маңызы жоқ операциялардың (сұрыптаушылардың) 
орындалуын бақылау үшін қолданылады.

Алдын ала бақылау Технологиялық жабдықты тексеру үшін және оны 
жөндеуден кейін тапсыру кезінде, сондай – ақ жаппай партияларды іске 
қоспас бұрын бояу аппараттарындағы сынама бояуларды алу кезінде-
рецептура мен режимдерді тексеру үшін қолданылады. Бақылаудың бұл 
түрінің мақсаты-некенің пайда болуының алдын алу.

Кейінгі бақылау жартылай фабрикаттардың немесе дайын өнімдердің 
партияларында ақаулы қалдықтармен ластануды анықтау және тігін 
бұйымдары партияларының толықтығын тексеру үшін қолданылады. 
Бақылаудың осы түрінің нәтижелері сапа үшін сыйақы, ынталандыру 
төлемдерін есептеу кезінде жұмысшының жалақы деңгейін анықтау үшін 
қолданылады.

Сыртқы бақылау бұйымдардың сапасын сыртқы белгілері бойынша 
тексеру (көзбен шолу) арқылы анықтау кезінде, мысалы, бояудың 
біркелкілігін, суреттің бұзылуының болмауын (раппорттың құлауын және 
т.б.), жайманың жанасуға органолептикалық қаттылығын анықтау үшін 
қолданылады.

Өлшемді бақылау шығарылатын өнімнің мөлшерін, жеке учаскелердің 
белгіленген пропорцияларын, мысалы, өкшенің күшейтілген бөлігінің 
биіктігі мен оның әртүрлі жақтарының симметриясын анықтау кезінде 
қолданылады. Бұл жағдайларда сапаны анықтау өлшеу сызғыштарының, 
шаблондардың және басқа құралдар мен құрылғылардың көмегімен жүзеге 
асырылады.

Сапалы (зертханалық) бақылау өнім сапасының объективті 
көрсеткіштерін, мысалы, Бұйымдарды тоқу тығыздығын, жайманың шаршы 
метрінің салмағын, иірімжіптің қалыңдығын, беріктігін және ширатылуын 
тексеру және түрлі физикалық және химиялық әсерлерге бояудың беріктігін 
айқындау қажет болған жағдайларда қолданылады. Бақылаудың бұл түрі 
аспаптық деп те аталады, өйткені оны орындау арнайы құрылғылар мен 
құрылғыларды қолданумен байланысты.

Сынақ бақылау әдісі ретінде бояғыштардың сапасын тексеру, 
шикізаттың тәжірибелік партияларының сапасын тексеру және т. б. үшін 
қолданылады.

Алдын ала бақылау жаңа шикізаттың үлкен партияларын өндіріске 
енгізер алдында, жаңа технологияны тексеру үшін, синтетикалық шикізаттың 
жекелеген түрлерінің шөгу қасиеттерін, мысалы, серпімділіктің жекелеген 
партияларының шөгу қасиеттерін тексеру үшін қолданылады.
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Соңғы, бітіру, бақылау кәсіпорын сауда желісіне арнайы тапсырыс 
берушіге тапсырған дайын өнімді тексеру кезінде немесе бірлескен 
жеткізілім тәртібімен қолданылады. Бұл бақылауды, әдетте, ТББ 
қызметкерлері жүзеге асырады.

Операциялық бақылау Бөлшектерді өңдеудің жоғары дәлдігін 
қамтамасыз ету үшін әр операциядан кейін жүзеге асырылады. Трикотаж 
өндірісінде ол дерлік қолданылмайды.

Топтық бақылау аралық қоймалардағы жартылай фабрикаттардың 
сапасын тексеру кезінде операциялар тобы орындалғаннан кейін жүргізіледі. 
Трикотаж өндірісіндегі топтық сапаны бақылаудың ең тән мысалы-
конвейерлік өндіріс әдісімен өнімді (жартылай фабрикаттарды) ағынды 
қондырғыларда қабылдамау. Топтық бақылау әр операция үшін жеке-жеке 
ақаулардың немесе технологияның бұзылуының кінәлілерін анықтауы керек.

Техникалық бақылаудың әр түрлі түрлерінің мазмұны мен 
сипаттамасынан туындайтын оларды іс жүзінде әртүрлі комбинацияларда 
және бір-бірімен өзара байланыста қолдануға болады. Мысалы, 
стационарлық бақылау жиі үздіксіз, бірақ таңдамалы болуы мүмкін. 
Жылжымалы бақылау, әдетте, бір уақытта таңдамалы болады. Бақылау 
әдістеріне сәйкес сыртқы және өлшемді бақылау сатысында да, қатаң 
жартылай фабрикат шұлықтары мен трикотаж маталарын сұрыптауда алдын-
ала бақылау сатысында қолданылады [23].

3.1.6 Трикотаж кәсіпорындарындағы техникалық бақылаудың 
мазмұны, міндеттері, объектілері және әдістері

Қолданыстағы МЕМСТ-қа немесе ТШ-ға сапа көрсеткіштері бойынша 
толық сәйкес келетін, сондай-ақ сыртқы түрі мен пайдалану қасиеттері 
бойынша тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыратын дайын өнімді 
шығаруды қамтамасыз ету оны дайындаудың бүкіл процесін бақылау 
қажеттілігін айқындайды.

Трикотаж өндірісіндегі техникалық бақылау олардың қолданыстағы 
мемлекеттік стандарттары мен техникалық шарттарына сәйкес фабрикаға 
келіп түсетін шикізат пен негізгі қосалқы материалдардың сапасы мен 
физикалық-механикалық қасиеттерін, сыртқы және жасырын ақауларын 
тексеруден басталады.

Трикотаж және шұлық бұйымдарын жасауға арналған негізгі шикізат 
өсімдік, жануар немесе химиялық текті талшықтардан жасалған иірімжіп 
және жіптер болып табылады. Трикотаж өндірісінің шикізаты мақта-мата 
және жүн иірімжіп, табиғи жібек, жасанды жіптерден жасалған жібек: 
вискоза, ацетат және триацетат, сондай-ақ синтетикалық талшықтардан 
жасалған жіптер мен иірімдердің үлкен тобы: капрон, анид, лавсан, хлорин, 
көлемді акрил иірімжіп және басқалары түрінде пайдаланылады. Табиғи 
және химиялық талшықтардың екі және бірнеше компоненттерінен тұратын 
Иірілген жіп кеңінен қолданылады. Олардың ішінде ең көп тарағандары: 
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мақта иірімжіп, жүн капрон, мақта капрон, лавсанохлопка, жартылай жүн 
және т. б.

Өнімдерге тікелей кіретін негізгі көмекші материалдар: Қолданбалы 
материалдар (мата, таспа және т.б.), тігін жіптері мен жіптер, резеңке жіптер, 
бояғыштар химиялық материалдар, фитингтер, әрлеу шілтері және басқалар.

Иірімжіп пен тігін жіптерінің сапасын тексеруді фабриканың бақылау-
сынау зертханасы жүзеге асырады, ол ол үшін арнайы аспаптармен және 
аппаратурамен жабдықталады.

Сырттан келіп түсетін қосалқы материалдардың сапасын арнайы 
тауартану зертханасында не осы материалдарды пайдалану бойынша цехтар 
немесе өндірістер зертханасында тексереді [23].

3.1.7 Шикізат сапасын бақылау

Шикізат сапасының маңызды сипаттамасы оның физика-механикалық 
көрсеткіштері болып табылады, олар негізінен бақылау-сынақ зертханасында 
әртүрлі құрылғылар мен құрылғылардың көмегімен анықталады. Зертхана 
алған Шикізат сапасын тексеру нәтижелері жеткізушінің сертификаттарында 
көрсетілген көрсеткіштермен және тиісті ГОСТ және ТШ көрсеткіштерімен 
салыстырылады.

Сынақтар негізінде зертхана шикізат партиясының ГОСТ немесе ТШ 
сапасының сәйкестік дәрежесі және оның өндірісте пайдалануға 
жарамдылығы туралы қорытынды береді. Нақты көрсеткіштер МЕМСТ 
немесе ТШ талаптарына сәйкес келмеген жағдайда шикізаттың осы партиясы 
толығымен жарамсыз болып, жеткізушіге қайтарылуы немесе өндіріске 
берілуі мүмкін, бұл ретте оның мөлшерінің 10% қоймада қалдырылады және 
физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша бірлескен қайта сынақтар 
жүргізу үшін, сондай-ақ оны бақылау арқылы қайта өңдеу арқылы жасырын 
ақауларды анықтау үшін өнім берушінің өкілін шақырады. Бастапқы 
сынақтардың нәтижелері расталған жағдайда иірімжіп партиясы тиісті 
төмендетілген сортқа ауыстырылады.

Иірімжіптің сапасын анықтау үшін сондай-ақ иірімжіпті сыртқы 
белгілері, иіру және орау ақауларының болуы бойынша іріктеп тексеру 
жүзеге асырылады: түрлі түсті, тораптарды дұрыс орналастырмау, жіптердің 
үгітілуі және басқалар. Осы ақаулардың болуы бойынша ГОСТ 
рұқсаттарынан тыс партия да қабылданбауы немесе төмендетілген сортқа 
ауыстырылуы мүмкін. Иірілген жіпті сыртқы белгілері бойынша тексеруді 
арнайы браковщиктер жүзеге асырады. Шикізат сапасының сыртқы 
белгілеріне жататын иірілген жіптің жасырын ақаулары шикізатты бақылау 
процесінде анықталады: орау, тоқу және технологиялық процестің басқа 
операциялары.

Сыртқы белгілері бойынша шикізаттың негізгі ақауларына мыналар 
жатады: иірімжіп үшін - бүрлер, іркілістер, ауыспалылық, сукрутиндер, бөгде 
қоспалармен (от, түйежапырақ) ластану, разнотон, орау ақаулары және 
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басқалар; сілкілеу үшін - Үзілген қарапайым талшықтар, ұштар, үлкен 
ұштары бар түйіндер және бобинаға дұрыс салынбағандар, орау дөңестігі, 
бобинаның төменгі шетіндегі хордтар, разнотон және басқалар.

Шикізаттың жасырын ақауларына орауыштың ішіндегі ақаулар 
(орауыштар, құлақ), атап айтқанда жіптердің байланбаған ұштары, 
орауыштың ішіндегі түйіндер және басқалар жатады.

Шикізаттың сыртқы ақауларын анықтау қаптамалардың 
(бобиналардың, собықтардың, орауыштардың) бетін көзбен қарап тексеру 
немесе экранды мотовилдің көмегімен иірімжіпті (жіптерді) қара тақтайға 
орау арқылы жүзеге асырылады. Иірімжіптің ақаусыздығы тиісті МЕМСТ 
және ТШ белгіленген нормативтермен салыстырғанда оның белгілі бір 
ұзындығындағы ақаулардың санын есептеумен анықталады [23].

3.1.8 Резеңке жіптердің сапасын бақылау

Іс жүзінде резеңке тамыр деп аталатын дөңгелек қималы резеңке 
жіптер (шприцтер) негізінен шұлықтың барлық түрлерін (ерлер, әйелдер 
және балалар) және әйелдер мен балалардың серпімді жағы бар жартылай 
шұлықтарын (гольфтарын) өндіруде қолданылады. Фангалы машиналарында 
жасалған трикотаж бұйымдары үшін, әдетте, кесілген шаршы қимасы бар 
резеңке жіптер қолданылады.

Дөңгелек қималы резеңке жіптердің маңызды физикалық-механикалық
көрсеткіштері: жіп қимасының диаметрі (мм); үзілу кезіндегі беріктігі 
(кГ/см2); салыстырмалы ұзаруы ( % ); салыстырмалы қалдық ұзаруы (%, жіп 
созылғаннан кейін 670%); ауа ортасында қартаю коэффициенті 70°С кезінде 
24 сағат ішінде; бірнеше рет созылуға төзімділігі (мин) болып табылады.

Сыртқы және жасырын ақауларға мыналар жатады: көзге көрінетін 
жіптің зақымдануы және бір-бірінен 80 м-ден аз қашықтықта орналасқан 
түйіндер; бір катушкаға орау кезінде әртүрлі диаметрлі жіптерді араластыру; 
ақаулары бар орау: ойықтар, катушкалардан жіптердің кетуі және оны 
шеттеріне тарту.

Жіптердің физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты оларды 
шұлыққа қайта өңдеуде резеңке жіптердің жиі кездесетін кемшіліктерінің 
бірі-бұйымдарды әрлеу кезінде (бояу, қалыптастыру) температура 
параметрлерінің төзімділігінің артуына байланысты тоқылған жиек 
құрылымындағы жіптердің үзілуі. Өнімдерді бояу және қалыптастыру 
кезінде температура режимдерін автоматты түрде реттеу мәселесі өндірістік 
жағдайда әлі практикалық шешім қабылдаған жоқ.

Жақында шетелде Spandex деп аталатын жоғары икемділіктің 
синтетикалық жіптері жасалды. Спандэкс талшығының құрамында 80% - дан 
астам полиуретан бар. Физикалық және механикалық қасиеттері бойынша 
спандэкс резеңке жіптерден кем түспейді, ал кейбір көрсеткіштер бойынша 
олардан да асып түседі.
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Спандэкс жіпін өнімнің бүйірінде өрусіз қолдануға болады. Ол әртүрлі 
түстермен жақсы боялады. Оның басты оң қасиеті-температура әсеріне 
жоғары қарсылық. Нәтижесінде шұлықтың бүйіріндегі жіптің үзілуі 
толығымен жойылады. Спандэкс жіптерін шұлық-ұйық бұйымдарының 
серпімді ернеуінде қолдану, әсіресе резеңке тамырымен ернеуде серпімді 
жіптердің үзінділерін толық жоюға байланысты, тек дайын бұйымдарда ғана 
емес, сондай-ақ тұтынушының пайдалану процесінде де перспективалы 
болып табылады [23].

3.1.9 Қосалқы материалдардың сапасын бақылау

Трикотаж өндірісінде бұйымдарды дайындау кезінде тікелей 
қолданылатын қосымша материалдарға: фуфайкалардағы планкалар, 
кальсондардағы кушактар, ерлер жейделеріндегі жағалар мен манжеттердің 
астары түріндегі бөксе үшін пайдаланылатын маталар; "альпак", "ляссе" 
баулары немесе иық тігістеріндегі киперлік баулар, ойықтар, жеңдердің 
жиектері, жағалар, қалталар; оған салынған резеңке жіптері бар созылмалы 
ұстау баулары; "сыдырма" түймелері; түрлі пішіндегі және материалдардан 
жасалған түймелер; әрлеу шілтері; бретель таспасы және т. б.

Қосалқы материалдардың сапасын цех зертханалары тексереді. 
Трикотаж фабрикалары тексерілген атласты ені бойынша рұқсат шегінде, 
түсі мен түсі бойынша — реңктердің болмауы және шөгуі бойынша 
қабылдайды. Матаның шөгуі 10×10 см мата бөлігін жуу арқылы тексеріледі, 
содан кейін ауа немесе термостатта кептіріліп, үтіктеледі. Шөгу пайызбен 
анықталады және ГОСТ көрсеткіштерімен салыстырылады. Тігу желісі 
бойынша 2% - дан астам шөгуі бар маталар алдын ала жуылуы тиіс.

Тіндердің физикалық-механикалық көрсеткіштері (салмағы 1 м2, 
тығыздығы, беріктігі және т.б.), сондай-ақ бояу беріктігінің көрсеткіштері 
кепілдік болып табылады. Зертханалық сынақтар оларды қабылдау және 
сорттылығын анықтау кезінде жүргізілмеуі мүмкін.

Жақында, бірнеше рет жуу кезінде осы бөліктердің пішінін және 
тұрақтылығын сақтау үшін арнайы сіңдірілген мата жейделердің қақпалары 
мен манжеттеріне төсеу ретінде қолданылады. Негізінен әйелдер мен балалар 
панталондарының белдіктері мен аяқтарына және басқа да кейбір 
бұйымдарға әсер ету үшін пайдаланылатын серпімді (резеңке) бау тоқыма 
фабрикалары ағымдағы ТШ көрсеткіштеріне сәйкес қабылданады: 
жиектеменің ені, резеңке жіптердің саны және созылу 100%.

Аталған материалдар, сондай-ақ әр түрлі әрлеу шілтері негізінен 
сыртқы тексеру арқылы тексеріледі: түрлі түсті ақаулардың, әртүрліліктің, 
шілтерлердегі сызбалардың бұзылуының, тоқылған үзілістердің және т.б. 
[23].
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3.1.10 Ине-платина бұйымдарының сапасын бақылау

Ине-платина бұйымдары тоқыма өндірісінде есепке алу мен 
пайдаланудың біршама ерекше сипатына ие. Цикл жасаудың негізгі процесін 
жүзеге асыруға қатысатын трикотаж машиналарының бұл ауыстырылатын 
бөліктері өндірісте көмекші материалдар ретінде ескеріледі. Қазіргі уақытта 
трикотаж өнеркәсібінде әртүрлі ине-платина бұйымдарының 4 мыңнан астам 
атауы (позициялары) қолданылады. Олардың ішінде ең массалары: Ілмек 
инелер, қамыс, құлақ, кулир платиналары, тарату, Джек, инелер, 
штепсельдер, деккерлер, селекторлар, итергіштер және басқалар.

Бір уақытта 54 гейлердің бір Котон машинасында 13 мыңнан астам 
Ілмек инелері орнатылғанын көрсету жеткілікті. Ине-платина бұйымдарын 
өңдеудің сапасы мен дәлдігіне өте жоғары талаптар қойылады, өйткені 
бөлшектер мен трикотаж бұйымдарының сапасы көбіне осыған байланысты.

Жекелеген позициялар үшін көзделген рұқсаттардан тыс сызықтық 
өлшемдердің шамалы бұзылуы, бұйымның қисық сызықты 
конфигурациялары бейіндерінің сақталмауы тоқу машиналарында 
ілмектердің дұрыс түзілуін қамтамасыз етпейді. Физика-механикалық 
көрсеткіштер бойынша техникалық талаптарды сақтамау: қаттылық, 
сынғыштық, серпімділік, иілу кезіндегі деформация және т.б., жұмыс 
беттерін өңдеу және жылтырату тазалығы нормаларының бұзылуы трикотаж 
бұйымдарының сапасының нашарлауына, жабдықтардың өнімділігінің 
төмендеуіне, нормаларға қарсы қалдықтардың көбеюіне әкеледі. Өңдеудің 
дәлдігі мен тазалығы, мысалы, иірімжіптермен немесе жіптермен жанасатын 
жерлердегі инелердің беттері 9 - сыныптан, ал иірімжіптермен жанаспайтын 
инелердің беттері 7-сыныптан төмен болмауы тиіс. Иірімжіптермен 
жанасатын жерлердегі тілдік инелердің жиектерінің дөңгелектену Радиусы 
кемінде 0,06 мм болуы тиіс, иірімжіптермен жанасатын жерлердегі бетті 
өңдеудің тазалығына қойылатын талаптар (9-сыныптан төмен емес) басқа 
бөлшектерге де қолданылады: платина, ине бизринкалары, итергіштер, 
құлақшын, швинг және т. б.

Әрбір трикотаж кәсіпорнында арнайы ине зауыттарынан келіп түсетін 
ине-платина бұйымдарының барлық түрлерін техникалық қабылдау 
ұйымдастырылуы тиіс. Ине-платина бұйымдарының сапасын тікелей тоқу 
цехтарында техникалық шарттарға қатаң сәйкестікте оларды пайдалану орны 
бойынша бақылауды инелер мен платиналарды сұрыптаушылар жүргізеді. 
Ине-платина бұйымдарын бақылау әдістері: микрометр, штанген, аспаптық 
микроскоп, щупа және басқа да аспаптар мен құрал-саймандардың көмегімен 
бұйымдардың өлшемдерін, нысандарын, олардың жекелеген бөліктерінің 
түзулігін немесе қисықтығын тексеруді көздейді. Өнімдердің қаттылығы 
Виккерс немесе Роквелл құрылғыларында тексеріледі. Инелерді икемділікке 
сынау сым инелерін 50° бұрышқа және штампталған инелерді 40°бұрышқа 
бүгу кезінде арнайы құрылғыда жасалады.
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Арнайы тұтқалы аспапта сынау кезінде ине денесінің түріне, 
қалыңдығына және иілу бұрышына байланысты қалдық деформацияның 
рұқсат етілген шегі каталогта орналастырылған диаграммалардың көмегімен 
анықталады. Инелер мен платиналарды тазалықпен өңдеу сапасы және 
тазалық класы беткі тазалықтың стандартты стандарттарымен және Беттерді 
дөңгелектеудің материалдық стандарттарымен салыстыру арқылы 
анықталады [23].

3.1.11. Галантерея бұйымдарының сапасын бақылау

Галантереялық тауарлардың сапасына қойылатын талаптар. Тоқыма 
галантерея бұйымдарының сапасын бақылау үшін ақаудың түрін, мөлшерін, 
санын және орналасқан жерін ескере отырып, оның жарамдылығын 
анықтауға мүмкіндік беретін шектеу жүйесі (рұқсат беру жүйесі) 
пайдаланылады. Мақта тігін жіптерінің әртүрлілігі ақаулық баллмен 
бағаланған кезде баллдық жүйеге сәйкес белгіленеді. Тоқыма 
галантереясының сапасы түскен партиядан іріктелген бұйымдардың белгілі 
бір санын сыртқы тексеру әдісімен тексеріледі. Іріктеу көлемі МЕМСТ-та 
және тиісті тауарларға арналған ТШ-да көрсетілген. Сапаны анықтау кезінде 
сыртқы түрдің ақаулары (жергілікті және кең таралған), физикалық-
механикалық сипаттамалары(ені, массасы, тығыздығы, сыну жүктемесі және 
т.б.), бояу беріктігі және басқа да көрсеткіштер ескеріледі. Сипаттамалардың 
тізімі өнімнің түріне және мақсатына байланысты анықталады. Тоқыма 
галантереясының көптеген өнімдері сорттарға бөлінбейді. Мақта тігін 
жіптері, сондай-ақ сорттарға бөлінген перде-тюль және өрнектелген тауарлар 
ерекше жағдай болып табылады.

Пластмассадан және сәндік материалдардан жасалған бұйымдар 
сорттарға бөлінбестен шығарылады. Сапаны тексеру кезінде өнімнің 
материалы, пішіні, әрлеуі, бетін өңдеу және өлшемдері көзбен бағаланады. 
Партия туралы қорытынды іріктеп бақылау нәтижелері бойынша жасалады.

Қылшық бұйымдар бір сортты шығарады. Сапа форманың, 
өлшемдердің және сыртқы дизайнның стандарттар талаптарына сәйкестігі 
бойынша бағаланады. Щеткалардың пайда болу көрсеткіштері-байламдар 
қатарларының саны, сондай-ақ әр қатардағы байламдар, щеткалардың 
өлшемдері, тұтқаның пішіні, электродтар.

Тоқыма бұйымдарын дайындаушы компанияның атауын, оның тауар 
белгісін және орналасқан жерін, бұйымның атауын, артикулын, моделін, 
суретін, түсін, ұзындығын (метражды бұйымдар үшін), мөлшерін (дара 
бұйымдар үшін), бағасын, сортын, бояудың орнықтылық дәрежесін, ТББ 
нөмірін, шығарылған күнін, нормативтік актінің белгіленуін көрсете отырып, 
олардың кез келгеніне қағаз этикетканы бекіту әдісімен таңбалайды.

Перделер мен шілтер кенептері үшін кесектердің саны көрсетіледі. 
Әрбір кесектің және кесіндінің ұштарында шетінен 1 см қашықтықта 
жуылатын бояумен ТББ нөмірі мен сорты көрсетілген таңба қойылады. 
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Перделер мен шілтерлі кенептер ені бойынша 2-4 қабатқа ішке қарай 
бүктеліп, бөлікке оралған немесе орамаларға оралған, олар қалың қағазға 
оралып, байланған немесе пластикалық пакеттерге оралған.

Пластмассадан жасалған әрбір бұйымда дайындаушы кәсіпорынның 
тауарлық белгісі көрсетілуі тиіс. Таңбалау орны стандартпен анықталады. 
Таңбалау өнімге бекітілген жапсырмада да қолданылуы мүмкін. Тұтыну 
ыдысына тауар белгісі мен кәсіпорынның атауы, бұйымның атауы, артикула, 
моделі, мөлшері, саны, дайындалған күні, ТББ нөмірі және нормативтік 
құжаттың белгіленуі көрсетілген заттаңба жапсырылады.

Щетка бұйымдарына компанияның тауар белгісі, артикул, ал ыдысқа -
кәсіпорынның атауы, оның тауар белгісі, бұйымның атауы, артикул, модель, 
бұйымдардың саны, ТББ мөртабаны, стандарттың белгіленуі, шығарылған 
күні жазылады; тіс щеткалары үшін тұтқаның түсі мен жұмыс бөлігінің 
қаттылық дәрежесі қосымша көрсетіледі. Тіс щеткаларын пакеттерге жеке-
жеке, көбінесе полиэтилен пленкасынан немесе пластик қораптарға салыңыз, 
содан кейін қораптарға 10 данадан салыңыз. Қырынуға арналған қылқаламды 
қалқалары бар қораптарға немесе жеке ыдысқа, содан кейін қораптарға 
қатарларға 10 данадан салады. Жинақтар мен гарнитуралар қораптарға жеке 
ыдыста орналастырылады. Қылшық бұйымдардың қалған түрлері қораптарға 
қатарға салынған.

Галантереялық тауарларды сақтау шарттары олар жасалған 
материалдардың сапасымен анықталады. Галантереялардың барлық топтары 
үшін оларды сақтаудың жалпы өлшемдері: қойма ғимаратларындағы ауаның 
қалыпты шартты ылғалдылығы; ауаның орташа температурасы, шамамен 10-
15°, күрт ауытқусыз; қойма ғимаратларын жақсы желдету, оларда шаң мен 
кірдің болмауы; тауарларды күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғау; 
тауарлардың оған еркін қол жетімді және еркін ауа айналымы қамтамасыз 
етілетіндей орналасуы.

Эргономикалық талаптар-бұл пайдалану ыңғайлылығына, 
қауіпсіздігіне, зиянсыздығына және гигиенасына қойылатын талаптар. 
Былғары галантерея өнімдерінің пайдалану кезіндегі ыңғайлылығы 
модельдің пішініне, дизайнына және өлшемдеріне байланысты. Былғары 
галантереялық тауарлардың қауіпсіздігі мен зиянсыздығы қолданылатын 
материалдарға, бұйымдар мен аксессуарлардың бетін өңдеу сапасына 
байланысты. Гигиеналық талаптар өнімдерді ластанудан оңай тазартуға, 
қолғаптар мен қолғаптарды жұмыс кезінде қоршаған ортаның қолайсыз 
әсерінен қорғауға арналған.

Пластмассадан жасалған бұйымдар әдемі келбетке, дұрыс пішінге, 
тегіс, жылтыр, жылтыратылған, сызаттарсыз, жарықтарсыз, дақтарсыз болуы 
керек. Материалдар зиянсыз болуы керек. Бұйымдарды дайындаушы 
кәсіпорынның тауар белгісін белгілей отырып таңбалайды, этикеткалармен 
жабдықтайды.
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Жеке қағазға, пакеттерге, содан кейін қораптарға салыңыз. Түймелер 
карталарға тігіледі, содан кейін пакеттерге немесе қораптарға 
орналастырылады. Үлгі түймесі қорапқа тігіледі [25].

3.1.12 Бояғыштар мен химиялық материалдардың сапасын 
бақылау

Трикотаж және шұлық фабрикаларын бояу және әрлеу өндірісінде 
әртүрлі бояғыштар мен химиялық материалдар қолданылады. Бояғыштар мен 
химикаттардың сыныптары, маркалары мен сапасы зауыт шығаратын дайын 
өнімнің сапасына үлкен әсер етеді.

Осы материалдар көрсеткіштерінің белгіленген нормаларынан уақтылы 
анықталмаған ауытқулар өнім сапасының төмендеуіне себеп болуы мүмкін, 
мысалы, беріктік, жарықтылық және түрлі-түсті әсерлерге төзімділік (жуу, 
үйкеліс, ауа-райы, терлеу және т.б.). Жеткізушіге шағым жасау немесе оған 
мүлдем жарамсыз материалдарды қайтару үшін бояғыштар мен 
химикаттардың сапасын бақылау қажет.

Бояғыштардың сапасы концентрациямен, реңкпен және өнімнің әртүрлі 
физика-химиялық әсерлерге боялуымен, тегістеу қабілетімен және 
ерігіштігімен сипатталады. Осылайша, зауыт қоймасына кіретін барлық 
химиялық материалдар, бояғыштар және басқа материалдар химиялық 
талдаудан өтуі керек. Ол үшін фабриканың химиялық зертханасында келіп 
түскен әрбір партиядан әрбір түрдегі материалдардың 3-тен 10% - на дейін 
тексеріледі. Материалдарды жарнамалауды қажет ететін талдау нәтижелері 
тиісті шаралар қабылдау үшін зауыттың жабдықтау бөліміне жіберіледі.

Фабрика алатын химиялық материалдар мен бояғыштардың сапасын 
бақылау тек түскен әрбір партияны тексерумен шектелмеуі тиіс. Қоймадағы 
материалдар кейде ұзақ уақыт сақталады, бұл олардың химиялық құрамының 
өзгеруіне әкелуі мүмкін, сондықтан оларды өндіріске берер алдында" цехқа 
жеке қаптамада (бөтелкелер, бидондар, бөшкелер және т.б.) келіп түсетін 
материалдардың сапасына қосымша тексеру және химиялық талдау жүргізу " 
қажет [23].

3.1.13 Жартылай фабрикаттардың сапасын бақылау

Дайын өнімнің тиісті сапасын қамтамасыз ету және ақаулы өнімнің 
өндірілуіне жол бермеу үшін аяқталмаған өнімнің сапасын техникалық 
бақылауды ұйымдастыру қажет: жартылай фабрикаттар, қатал. Бұл мақсатқа 
технологиялық процестің белгілі бір ауысуларында орнатылған 
операцияаралық және цехаралық бақылау қызмет етеді. Біріншіден, мұндай 
бақылау-ақаулық өнімді негізгі машина операцияларынан алып тастағаннан 
кейін, кенеп пен шұлық тоқудан кейін, кенепті бояудан және кептіруден 
кейін тікелей ұйымдастырылады.
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Бұл бақылау үздіксіз әдіспен де, жүз пайыздық ақаумен де, іріктеумен 
де ұйымдастырылады. Жартылай фабрикатты өндіруші цехтан қабылдау 
кезінде цехаралық бақылау, әдетте, қоймаларда іріктеу әдісімен немесе 
кейбір жағдайларда жартылай фабрикатты тапсыратын цехта тікелей 
технологиялық операцияларды аяқтағаннан кейін ұйымдастырылады.

Операцияаралық бақылауды цех персоналы жүзеге асырады. 
Цехаралық бақылау фабриканың ТББ қызметкерлерінің, бақылаушылар мен 
бақылау шеберлерінің қатысуымен жүргізіледі.

Операцияаралық және цехаралық бақылауды жүзеге асыруда 
ақаулардың алдын алу, ақауларды азайту, белгілі бір жабдықтың дұрыс 
жұмыс істемеуі туралы сигнал беру үшін алдын-алу шаралары үлкен маңызға 
ие.

Трикотаж өндірісінің тәжірибесінде кейбір жағдайларда жұмыс 
сапасын бақылау белгілі бір технологиялық операциямен біріктіріледі. 
Сонымен, шұлықты сұрыптау (бөлшектеу) операциясында жартылай 
фабрикаттың сапасын тексерумен бір уақытта өнімнің алдыңғы жағына 
бұрылуы, ілулі жіптерді кесу, оларды тазарту және басқа жұмыстар жүзеге 
асырылады.

Кейбір жағдайларда шұлықтарды сұрыптау шұңқырмен біріктіріледі, 
яғни. жіңішке деп аталатын жою, жалпақ ілмектерді көтеру. Тігін 
машиналарынан алынған шұлықтар бөлек топтарға кеңінен қолданылады: 
толыққанды, ақаулы, күшті және ақаулы, шұңқырларды қажет етеді.

Осылайша, тоқушы жабдықтың жұмысына алғашқы тікелей бақылауды 
жүзеге асырады. Өнімдерді топтарға орналастырудың дұрыстығын 
бақылаушылар іріктеп тексереді, ластану деп аталатын, яғни топтарға сәйкес 
жеке өнімдердің дұрыс орналаспауын анықтайды. Машинадан алынатын 
жартылай фабрикаттарды тоқушы сұрыптаған кезде жіберілетін 
қателіктердің лимиті белгіленген [23].

3.1.14 Технологиялық режимдерді және жабдықтың жұмыс 
жағдайын бақылау

Технологиялық режимдерді дәл сақтау және жабдықтың дұрыс жұмыс 
істеуі өнім сапасына үлкен әсер етеді. Технологиялық процестерді әрбір 
операция үшін белгіленген режимдерге, тоқыма жабдығы бойынша құю 
деректеріне физикалық және химиялық параметрлерге, бояу-өңдеу 
процестері үшін — шикізат пен жартылай фабрикаттарды дайындаудың 
көзделген сыртқы шарттары мен шарттарын (жату, өткелдерде сақтау) сақтай 
отырып, қатаң сәйкестікте жүргізген жөн. Тоқу жабдығының жарамды 
техникалық жай-күйін сақтау үшін шеберлердің көмекшілері машиналарға 
жүйелі түрде профилактикалық тексеру жүргізуі, машиналарды тазалау, 
майлау режимдерінің сақталуын және мерзімділігін бақылауы тиіс.

Технологиялық режимдердің орындалуын бақылау: тоқу 
тығыздығының сақталуын, матаның 1 м2 салмағын, есептеу тізбектерінің 
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жиынтығын, технологиялық процестің көрсеткіштерін (иірілген жіптің үзілуі, 
инелердің сынуы және т.б.)— цех зертханаларының арнайы бақылаушылары 
жүзеге асырады. Профилактикалық тексерулердің жүргізілуін бақылауды 
цехтардың ауысым және аға шеберлері жүргізеді.

Әрлеу өндірісінде бояу мен әрлеудің температуралық режимдерін 
бақылау, бояу ерітінділерінің рецептурасы мен концентрациясының 
сақталуын, жұмыс ортасының белсенділігін (РН шамаларын) және т. б. 
бақылау ерекше мәнге ие.

Бұл бақылауды химиялық зертхананың химиктері мен бақылаушылары 
жүзеге асыруы тиіс; технологиялық режимдердің орындалуын бақылауды 
шеберлердің көмекшілері де жүргізеді.

Соңғы уақытта әрлеу өндірісіне технологиялық режимдердің әртүрлі 
Автоматты реттегіштері енгізіле бастады: термореттегіштер, мөлшерлегіштер 
және т.б.— сондай-ақ оларды құбырлар мен тұтыну орындары арқылы, яғни 
бояу аппараттарына бере отырып, бояғыштар мен химиялық материалдардың 
ерітінділерін дайындауға арналған химиялық станцияларды орнату [23].

3.1.15 Дайын өнімнің сапасын бақылау

Дайын трикотаж: сыртқы киімдер, іш-киімдер, шұлық, қолғап, бас киім 
және шарфтар екі сортқа жіктеледі — бірінші және екінші. Тауарлы 
трикотаж жайма бірінші, екінші сортқа және сұрыпталмаған (қиындыға) 
сұрыпталады. Тауар төсемінің сорттылығын оның бірінші, екінші сортының 
және салмақтық көрінісіндегі сортсыз (кг) санымен әрбір жеке кесекте 
анықтайды және рұқсат беру кестесіне сәйкес қандай да бір ақаулардың үлес 
салмағына (санына) байланысты арнайы әдістеме негізінде белгілейді. Сауда 
желісіне сату үшін шығарылған барлық дайын бұйымдар заттаңбада 
сұрыптаушының жұмыс нөмірі көрсетіліп, тиісінше таңбалануы тиіс. 
Техникалық бақылау бөліміне бағынатын және оның әдістемелік 
басшылығымен жұмыс істейтін сұрыптаушылардың дайын өнімдерінің 
сорттылығын анықтаңыз. Сұрыптауға дайын өнімнің барлық жүз пайызы 
ұшырауы керек. Сұрыптаудың, жұпқа іріктеудің, таңбалаудың және дайын 
бұйымдарды бүктеудің дұрыстығын ТББ бақылаушылары іріктеп тексереді.

Кәсіпорынның бақылау-сынау зертханасының қызметкерлері дайын 
трикотаж бұйымдарының сапасын физикалық-механикалық қасиеттерінің 
көрсеткіштері, өлшемі, салмағы, тығыздығы және май құю деректері 
бойынша іріктеп тексеруі тиіс. Сұрыптық өнімді айқындайтын міндетті 
шарттар болуы тиіс; оның бұйымның осы түріне (артикул) тиісті стандарттар 
мен техникалық шарттарда көзделген физикалық-механикалық 
көрсеткіштерге сәйкестігі.

Физикалық-механикалық көрсеткіштері, сондай-ақ сыртқы түрінің 
ақаулары, негізгі өлшемдері мен дәрежесі; бояу беріктігі 2-ші сорттың 
сапалық көрсеткіштеріне сәйкес келмейтін бұйымдар сортсыз немесе ақаулы 
болып табылады.
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Егер өнімде әртүрлі сорттардың ақаулары болса, сорт төменгі сорттың 
ақауларына сәйкес белгіленеді, ал егер өнімде сол сортқа жататын сыртқы 
түрінің үштен астам ақаулары табылса, өнімнің бағасы бір сортқа 
төмендетіледі [23].

3.1.16 Сынамаларды іріктеу әдістері және сынақтардың жалпы 
шарттары

Трикотаж бұйымдарының физикалық-механикалық көрсеткіштері мен 
өлшеу деректерін іріктеп тексеру үшін бұйымдардың тексерілетін 
партиясынан үлгілер алынады.

Бұйымдардың барлық түрлерінің физикалық-механикалық қасиеттерін 
сынау үшін партиядағы бұйымдар санының 0,2%-ы, бірақ шұлық - ұйық және 
қолғап бұйымдары бойынша кемінде 5 жұп және жаймалардың барлық 
түрлері бойынша зығыр бұйымдары бойынша 5 дана; вертелка, ластық, 
Интерлок, мақта-мата және вискоза жаймаларынан жоғарғы бұйымдар 
бойынша кемінде 5 дана және жаймалардың қалған барлық түрлері бойынша 
кемінде 3 дана іріктеп алынады.

Өлшеу деректерін тексеру үшін іш киім және үстіңгі бұйымдар 
бойынша партияның кемінде 10%-ын және партияға кіретін әрбір мөлшердегі 
бұйымдардың санына пропорционалды түрде шұлық-ұйық және қолғап 
бұйымдары бойынша кемінде 5% - ын алады.

Барлық сынақтарға арналған үлгілер әр түрлі қораптардан немесе 
қораптардан бір жұптан немесе бұйымнан алынады. Бұл ретте сынақ 
нәтижелері бүкіл партияға қолданылады.

Жаймалар мен трикотаж бұйымдарды зертханалық сынау алдында 
оларды қатаң белгіленген шектерде осы көрсеткіштерді сақтай отырып, 
ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65±2% және температурасы 20 + 8° С 
немесе 20-3°С болған кезде ғимаратда 10 сағат және одан астам уақыт бойы 
ұстау қажет. Егер зертханалық сынақтар нәтижесінде партия сапасын бағалау 
рұқсаттамалардың, қолданыстағы стандарттардың немесе техникалық 
шарттардың шегінен шықса, сол партиядан іріктелген үлгілердің екі 
еселенген санына қайталама зертханалық сынақтар жүргізеді. Трикотаж 
жаймасының үлгілерін іріктеуді сол партияның басқа кесектерінен жүргізеді. 
Сапаны қайта бағалау нәтижелері түпкілікті болып саналады.

Сынақ нәтижелерін өңдеу әрбір көрсеткіш бойынша сандардың бір реті 
жеке деректерге қарағанда көп болатын орташа арифметикалық есептеу 
арқылы жүргізіледі.

3.1.17 Өндірістің жалпы жағдайларын бақылау

Көптеген технологиялық операцияларда трикотаж өндірісінде 
технологиялық процестерді дұрыс және тиімді жүзеге асыру үшін қалыпты 
атмосфералық ауа жағдайларын сақтау үлкен маңызға ие. Өндірістік 
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ғимаратлардағы атмосфералық жағдайлардың негізгі параметрлері ауаның 
температурасы мен ылғалдылығы, сондай-ақ оның қозғалу жылдамдығы 
болып табылады. Тоқыма материалдарының гигроскопиялық сипатын ескере 
отырып, оларды өндірістік ғимаратларда өңдеу кезінде.

Белгілі бір температура мен салыстырмалы ылғалдылықты сақтау 
қажет. Тоқыма материалдарын өңдеу және сынау кезінде қалыпты 
(стандартты) атмосфералық жағдайлар: температура 20 + 8°С немесе 20 - 3°с, 
салыстырмалы ылғалдылық 65±>2%. Жекелеген технологиялық 
операцияларда, мысалы, түбір төсемін тоқу, Котон машиналарында тоқу, 
жасанды жіптерден Жібек тоқу және басқа да бірқатар операцияларда арнайы 
ылғалдағыш қондырғылардың көмегімен анағұрлым жоғары салыстырмалы 
ылғалдылықты сақтау талап етіледі. Жоғары электрлендірілген шикізатты 
өңдеу кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығының жоғарылауы ондағы 
статикалық электр зарядтарын азайтуға көмектеседі. Сондықтан ацетат және 
капрон жіптерінен және кейбір басқа синтетикалық талшықтардан жасалған 
жібек өңделетін өндірістік ғимаратларда салыстырмалы ылғалдылығы 70-
75% шамасында болуы мүмкін.

Өндірістік және қойма ғимаратларындағы атмосфералық жағдайларды 
бақылау үшін психрометрлер орнатылуы және өндірістік ғимаратлар үшін 0,8 
м/сек тең ауа қозғалысының жылдамдығын ескере отырып, құрғақ және 
суланған термометрлердің көрсеткіштері бойынша ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтауға арналған қосалқы кестелер ілінуі тиіс.

Өндірістік ғимаратлардағы атмосфералық жағдайларды тексеруге, 
психрометрлердің көрсеткіштерін алуға және оларды тиісті журналдарда 
тіркеуге цехтық немесе бақылау-сынақ зертханаларының қызметкерлері тиіс. 
Осы технологиялық ауысу үшін қабылданған қалыпты атмосфералық 
жағдайлар бұзылған кезде міндеттеріне ауа ортасының қажетті 
параметрлерін ұстап тұру жататын тиісті техникалық қызметке шұғыл 
хабарлау қажет.

Өндірістік ғимаратлардағы атмосфералық жағдайлардың сақталуын, 
арнайы аспаптар мен қондырғылардың көмегімен температура мен 
ылғалдылықты автоматты түрде реттеуді қамтамасыз етеді.

Автоматты температура реттегіштері екі топқа бөлінеді: 
температураны тұрақты деңгейде ұстап тұратын тұрақтандырғыш 
реттегіштер, әдетте қолмен орнатылады; басқа шаманың функциясы ретінде 
берілген заңға сәйкес температураны өзгертетін тәуелді реттегіштер. Егер 
бұл мән уақыт болса, онда ре-гулятор бағдарламалық жасақтама деп аталады. 
Дегенмен, ең қолайлы болып температура мен ылғалдылықты бір уақытта 
белгіленген шектерде реттейтін автоматты құрылғылар табылады.

Соңғы жылдары трикотаж өнеркәсібінде технологиялық процестердің 
қалыпты жүруін талап ететін санитарлық-гигиеналық режимді сақтаумен 
қатар, жасанды климат қондырғылары кеңінен таралды.
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Өндірістің жалпы жағдайларын сипаттайтын және техникалық 
бақылаудың мәні болып табылатын көрсеткіштердің қатарына өндірістік 
ғимаратлар мен жұмыс орындарын жарықтандыру көрсеткіші де жатады.

Жасанды жарықтандыру нормаларын сақтауға қойылатын ерекше 
талаптар бұйымды бояудың тегістігін, бұйымдарда бойлық және көлденең 
жолақтылықтың болуын анықтаумен байланысты өнімнің немесе жартылай 
фабрикаттың сапасын бақылау жүргізілетін жұмыс орындары мен 
операцияларда, сондай-ақ жоғары көру кернеуі талап етілетін операцияларда, 
мысалы, шұлық-ұйық бұйымдарын кеттлеу, 51 гейч жоғары Котон 
машиналарында тоқу, 34 сыныпты шұлық автоматтарында, жылдам жүретін 
негіз тоқу машиналарында (иінтіректерде), шұлық бұйымдары мен трикотаж 
жаймаларының, дайын шұлық және тігін бұйымдарын және басқаларын 
сұрыптау.

Трикотаж зауыттарын жарықтандырудың ұсынылған стандарттарына 
сәйкес жасанды жарықтандыру Лю-минесценттік шамдармен және электр 
қыздыру шамдарымен орындалады.

Люминесцентті жарықтандыруды алдын-ала орау, тоқу, тоқу, әрлеу, 
тігін және кесу цехтарында қолдану ұсынылады. Орау және пішу цехтарында 
күндізгі жарық шамдарын (ЛД); тоқу, тігін-кеттель, өңдеу, тігу цехтарында -
суық ақ жарық шамдарын (лхб); түрлі - түсті өнімді өңдеу кезінде немесе 
қатты ағашты өңдеу кезінде - ақ жарық шамдарын (ЛБ); жартылай 
фабрикаттар мен дайын бұйымдарды сұрыптау және бракқа шығару 
ғимаратларында-ЛД немесе ЛДЦ типті шамдарды (күндізгі жарық шамдары, 
түрлі-түсті) қолдану керек.

Трикотаж фабрикаларының өндірістік цехтарында жасанды 
жарықтандыру негізінен шамдарды локализацияланған орналастырумен 
жалпы жарықтандыру жүйесі бойынша орындалуы тиіс.

Ақаулы (сұрыптау) учаскелерде және тігін цехтарында шамдарды 
оқшаулап орналастыра отырып, аралас (жалпы және жергілікті) немесе 
жалпы жарықтандыру жүйесін қолданған жөн. Бұл учаскелерде бір жергілікті 
жарықтандыруды пайдалану жеткіліксіз.

Жарықтандыру нормаларына сәйкес жарықтандыру қондырғыларының 
қуатын есептеу кезінде шамдардың ластануына, шамдардың қартаюына 
байланысты жұмыс кезінде жарық көзінің жарықтандырылуын төмендетуді 
көздейтін қор коэффициентін ескеру қажет [23].

3.1.18 Синтетикалық талшықтарды қолдана отырып дайындалған
бұйымдарды бақылау және таңбалау ерекшеліктері

Синтетикалық талшықтардан жасалған трикотаж және шұлық 
бұйымдарының сапасын немесе осы талшықтарды аралас иірімжіпте және 
аралас май құюларда ішінара қолдана отырып бақылау әдістері синтетикалық 
талшықтардың физикалық-механикалық және химиялық қасиеттерінен және 
оларды қайта өңдеу технологиясынан туындайтын кейбір ерекшеліктерге ие.
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Қазіргі уақытта синтетикалық талшықтардың барлық негізгі түрлері 
тоқыма, тоқыма және галантерея өнеркәсібінде қолданылады: полиамид, 
полиэфир, полиакрилнитрил және поливинилхлорид.

Полиамидті талшықтар негізінен филаментті жіптер — нейлон жібегі 
түрінде, сондай — ақ модификацияланған жоғары серпімді көлемді жіптер -
"эластик" жібек түрінде қолданылады.

Полиэфир талшықтары табиғи және жасанды талшықтармен: мақта, 
жүн, вискоза талшықтарымен штапельді лавсан (терилен, дакрон) талшығын 
иіру арқылы алынатын аралас иірімжіп түрінде және негіз тоқу 
машиналарында қайта өңделетін филаментті лавсан жіптері түрінде 
қолданылады.

Жартылай акрилонитрильді талшықтар (ПАН) термоөңдеу процесінде 
жіпті штапельдеу арқылы алынатын жоғары көлемді иірімжіп түрінде, 
сондай-ақ кәдімгі (алынбайтын) және жүн, мақта, вискозды штапель 
қосылған Пан талшықтарының қоспасындағы аралас иірімжіп түрінде 
пайдаланылады.

Өкілі хлорин болып табылатын поливинилхлоридті талшықтар 
штапельді жіп түрінде де, филаментті Жібек түрінде де қолданылады.

Тоқыма және әрлеу процестері технологиясының шарттарына, сондай-
ақ оларды пайдалану процесінде трикотаж бұйымдарына қойылатын 
талаптарға сүйене отырып, химиялық талшықтардың мынадай физикалық-
механикалық көрсеткіштері неғұрлым практикалық мәнге ие: жіптердің 
жыртылу ұзындығы, (км); үзіліс кезінде жіптің орташа ұзаруы (%); дымқыл 
күйдегі беріктіктің % - бен құрғақ күйге өзгеруі; абразияға төзімділік (толық 
бұзылғанға дейін мыңдаған иілу саны); ортаның салыстырмалы 
ылғалдылығы 65% және 20-23°С кезінде гигроскопиялық (%); әртүрлі 
синтетикалық талшықтардың балқу температурасы (°с).

Капрон жіптері бірқатар маңызды көрсеткіштер бойынша: жыртылу 
ұзындығы, жыртылу кезіндегі ұзарту, дымқыл күйде беріктігін жоғалту және 
абразияға қарсы тұру — мақта жіптерінен, жасанды жіптерден және басқа 
синтетикалық талшықтардан едәуір жоғары. Бұл шұлықтар мен трикотаж 
бұйымдарын жасау үшін полиамидті талшықтарды кеңінен қолдануды 
түсіндіреді.

Синтетикалық талшықтардан жасалған трикотаж бұйымдарының 
сапасына және оларды техникалық бақылау әдістері мен мазмұнына 
неғұрлым көп әсер етеді: капрон жіптеріндегі майлағыштың құрамы; капрон 
жіптерінің созылғыштығы серпімді деформациялар шегінде; капроннан 
жасалған бұйымдарда қарапайым талшықтар мен жіптердің керілуінің пайда 
болуы; оларды тұрақтандыру нәтижесінде жайманың және әртүрлі 
синтетикалық талшықтардан жасалған бұйымдардың деформациясы мен 
шөгуі; температуралық параметрлер және әрлеу операцияларының 
жағдайлары.

Капрон жіптеріндегі майлағыш жұмсарту үшін, сондай-ақ 
антистатикалық өңдеу ретінде енгізіледі, бұл оларды трикотажға өңдеу 
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кезінде тоқу қабілетін жақсартады. Сондықтан нейлон жіптерінің осы 
көрсеткішін бақылау міндетті болып табылады. Нейлон жіптерінен жасалған 
эластик өнімдерінің сапасы, ең алдымен, олардың созылу дәрежесімен 
анықталады, бұл жіптің физика-механикалық көрсеткіштеріне байланысты. 
Нейлон жіптерінің эластикасының ерекше қасиеттерінің маңызды және тән 
көрсеткіштері: созылғаннан кейін жіптің ұзындығын қалпына келтіру 
дәрежесі; жіптің созылуын түзетуден; иілудің тұрақтылығы.

Нейлон жіптерінің эластикасының аталған көрсеткіштері келесі 
формулалармен анықталады.

Созылғаннан кейін жіптің ұзындығын қалпына келтіру дәрежесі (Хв), 
%:

Хв = 𝑙𝑙𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙2
𝑙𝑙𝑙𝑙1

∙ 100,                                                (61) 

мұндағы 𝑙𝑙𝑙𝑙1 – - 100 мм-ге тең таралған жіптің ұзындығы;
𝑙𝑙𝑙𝑙2 -жүктемені алып тастағаннан кейін 2 минуттан кейін жіптің орташа 

ұзындығы, мм.

Жіптерді түзетуден жіптің созылуы (Eiz), %:

Еиз = 𝑙𝑙𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙2
𝑙𝑙𝑙𝑙1

∙ 100,                                                (62)

мұндағы 𝑙𝑙𝑙𝑙1 - жіптің бастапқы ұзындығы 100 мм-ге тең;
𝑙𝑙𝑙𝑙2 -жүктемені алып тастағаннан кейін 2 минуттан кейін жіптің орташа 

ұзындығы, мм.

Жалпы деформациядан қайтымды деформацияның үлесі немесе 
бастапқы ұзындықтан жіптің қалған деформациясы ретінде Ху қисаюының 
тұрақтылығы:

Ху = (𝑙𝑙𝑙𝑙4 − 𝑙𝑙𝑙𝑙3 )𝑙𝑙𝑙𝑙2
(𝑙𝑙𝑙𝑙2  − 𝑙𝑙𝑙𝑙1)𝑙𝑙𝑙𝑙4

∙ 100,                                      (63)

Серпімділіктің тұрақтылық көрсеткіші жүктеме мөлшерінің күрт 
өзгеруімен серпімді жіптің иілуінің қаншалықты тұрақты екенін анықтауға 
мүмкіндік береді.

Иілудің тұрақтылығы созылумен бір уақытта анықталады. Бұл 
көрсеткішті анықтау үшін түзеткіштен жіптің созылу көрсеткішін 
анықтағаннан кейін жіпке 1000 м жіптің салмағына тең қосымша жүктеме 
қолданылады (яғни, жалпы жүктеме 2000 м жіптің салмағына жеткізіледі).

Қажетті сынақтар un-3 құрылғысының көмегімен жасалады. 
Сынақтардың орташа көрсеткіштері 20 өлшеу нәтижесінде анықталады.

Жіптің созылғаннан кейін қалпына келу дәрежесін анықтамас бұрын, 
жіптің салмағы 10 мм-ге тең болатын алдын ала жүктемемен және жалпы 
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жүктеме мен демалу уақыты 2 мин болатын жіптің салмағы 1000 м-ге тең 
негізгі жүктемемен дымқыл күйдегі жіптің жалпы физикалық-механикалық 
көрсеткіштерін сынау ұсынылады.

Жалпы физика-механикалық көрсеткіштер: жіптің қалыңдығы,
жыртылу жүктемесі, ұзаруы, ширатылуы — 1000 м салмаққа тең жіпті алдын 
ала тарту кезінде анықталады, мысалы, қалыңдығы 15,6 тексХ2 (№ 64/2) жіп 
үшін жүктеме 31 г, жіп 10 тексХ2 (№ 100/2) -20 г, жіп 5 тексХ2 (№ 200/2) - 10 
г, жіп 3,33 тексХ2 (№ 300/2) - 7 г.

Қарапайым капрон талшықтары мен жіптердің қатаюы Нейлон 
шұлықтарының, әсіресе тегіс тоқылған тоқудың тән ақаулары болып 
табылады. Жіп сынған жағдайда цикл бағанасы тез ериді.

Құрылғыдағы шұлықтарды сынау нәтижесінде паголенка сынақ 
аймағындағы элементар талшықтар мен жіптердің саны есептеледі. 
Шұлықтардың тығыздағыштардың пайда болуына тұрақтылығы паголенка 
ауданының 100 см2-ге есептелген 10 өлшеуден тұратын тығыздағыштар 
санының орташа көрсеткішімен сипатталады. Өнімнің тығыздағыштардың 
пайда болуына тұрақтылығын анықтаудың көрсетілген әдістемесі негізінен 
ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданылады, сонымен қатар өндірісті 
бақылау кезінде қолданылады.

Синтетикалық талшықтардан жасалған бұйымдардың ең тән әрлеу 
процесі тұрақтандыру болып табылады, нәтижесінде талшықтың ішкі 
құрылымы өзгереді, бұйымның пішіні бекітіледі және синтетикалық 
талшықтар мен олардан жасалған бұйымдардың қасиеттері жақсарады.

Трикотаж бұйымдары мен химиялық талшықтардан жасалған 
жаймаларды термиялық тұрақтандыру немесе термофиксациялау іс жүзінде 
мынадай тәсілдердің бірі бойынша жүзеге асырылады:

- талшықтың ісінуіне ықпал ететін сұйықтықтағы тұрақтандыру 
(су, ісінуді тудыратын заттармен біріккен су ерітіндісі);

- талшықтың ісінуіне ықпал ететін қаныққан су буындағы 
тұрақтандыру;

қызып кеткен су буындағы тұрақтандыру;
- электр немесе газбен жылытылатын ыстық ауада тұрақтандыру.

Трикотаж үшін контактілі тұрақтандыру (ыстық бетімен жанасу) 
жарамсыз.

Химиялық талшықтардың термиялық тұрақтандыру әдісіне 
байланысты тұрақтандыру параметрлері анықталады: температура мен оның 
ұзақтығы, яғни тұрақтандыру уақыты.

Әдетте, тұрақтандыру полимердің балқу температурасынан 25-60°C 
төмен температурада және сонымен бірге тұрмыстық жағдайда өнімдерді 
өңдеудің максималды температурасынан 25-30°C жоғары температурада 
жүзеге асырылады (Жуу, кептіру).

Төменде ф.Фурнеге сәйкес химиялық талшықтарды термиялық 
тұрақтандырудың оңтайлы параметрлерінің көрсеткіштері келтірілген (кесте. 
32).
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Термиялық бекіту нәтижесінде өнімдер тұрақты пішін мен белгілі бір 
мөлшерде беріледі, шөгуді жояды немесе айтарлықтай азайтады, сондай-ақ 
мыжылып, өнімдерге тиісті мойын береді (жанасуға жұмсақтық).

Кестенің нәтижелері синтетикалық талшықтардан жасалған 
бұйымдарды олардың сапасы мен тұтынушылық қасиеттерін жақсарту үшін 
тұрақтандырудың үлкен маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан тұрақтандыру 
дәрежесіне байланысты тұрақтандыру параметрлері мен өнімдердің сапасын 
технологиялық бақылау қажет.

32кесте-Химиялық талшықтарды термиялық тұрақтандырудың 
оңтайлы параметрлері
Волокна Судағы 

талшықтарды 
тұрақтандыру 

Қаныққан буда 
тұрақтандыру 

Ыстық ауада 
тұрақтандыру

Темпера
тура оС

Ұзақт
ығы , с

Темпера
тура оС

Ұзақт
ығы
мин

Темпера
тура оС

Ұзақты
ғы, мин

Перлон 105 2-6 130 2-60 190 2-20
Найлон 66 98 2-6 131 2-60 225 2-10
Полиакрилнит
рильді 

- - 120-134 - 200 -

Полиэфирлі - - 126 - 200 -

Термиялық тұрақтандырудың тиімділігін немесе дәрежесін анықтау 
үшін бірнеше түрлі әдістер қолданылады. Олардың ішіндегі ең қарапайымы: 
12×12 см2 өнімнің немесе кенептің тұрақтандырылған үлгісі 30 минут ішінде 
96-98°C температурада суда қайнатылады. кептіруден кейін үлгінің 
ұзындығы мен ені өлшенеді және оларды бастапқы өлшемдермен салыстыра 
отырып, шөгу анықталады. Дұрыс тұрақтандырылған және химиялық 
талшықтардан жасалған бұйымдар үшін шөгу 1% - дан аспауы керек.

Синтетикалық талшықтардан жасалған бұйымдарды тұрақтандыру 
сапасы күкірт қышқылы (к - Швертассек әдісі) деп аталатын критикалық 
еріту температурасын (КТР) анықтау әдісімен анықталады. Бұл әдіс бойынша 
белгілі бір концентрациядағы күкірт қышқылында 0,044 г/текс жүктемемен 
болатын полиамидті талшық 4,5 сек ішінде, ал полиэфирлі талшық 3,5 сек 
ішінде еритін температураны қабылдайды.

КТР анықтау үшін күкірт қышқылының концентрациясы қолданылады: 
капрон үшін — 28%; су буымен тұрақтандырылған Нейлон 66 үшін — 30% 
және полиэфир талшықтары үшін — 86%.Тұрақтандыру дәрежесін 
полиамидті талшықтар құрылымының өзгеруін көрсететін йод сорбциясы 
әдісімен де анықтауға болады. Бұл әдіс йодтың талшыққа сіңу дәрежесі 
талшықтың аморфты үлесі өзгерген сайын өзгеретініне негізделген. 
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Тұрақтандыру нәтижесінде синтетикалық талшық аморфқа қарағанда 
сорбцияға әрдайым аз қабілетті кристалды құрылымға ие болады.

Өнімдердің тозуға төзімділігі Нейлон мен лавсан жіптері аралас таңу 
түрінде қолданылған жағдайларда да артады. Мысалы, капрон жіптері мақта-
шұлықтағы мақта шұлықтары мен өкшелердегі күшейткіш ретінде өнімнің 
осы бөліктерінің тозуға төзімділігін едәуір арттырады, бұл өнімнің жалпы 
қызмет ету мерзімінің артуына әкеледі.

57сурет.Трикотаж бұйымдары мен жаймаларды тозуға төзімділігін 
сынауға арналған ИТ-1 аспабы

Футерлік иірімге капрон немесе лавсан штапельді жіптердің қосылуы 
мақта — мата иірімжіп шегесінің төзімділігімен салыстырғанда түктің 
қажалуға төзімділігінің 2 еседен артық және жартылай жүн иірімжіптен 
жасалған футердің 8-12 еседен артық жоғарылауына әкеледі.

Шұлықтар мен қапталған кенептердің абразияға төзімділігін 
"Ивмашприбор"зауытының IT-1 құрылғысында сынақтан өткізуге болады.

IT-1 құрылғысы (сурет. 57) абразивтік дискінің және үш ауысымды 
жұмыс бастиегінің көмегімен жүзеге асырылатын тоқыма бұйымдары мен 
жаймалардың сыналатын үлгілерінің абразивтік тозуға төзімділігін 
анықтауға арналған. Абразивті диск пен жұмыс бастары 100, 150 және 200 
айн/мин жылдамдықпен сағат тілімен салыстырмалы түрде айналады. Әрбір 
жұмыс басына түйіспелі торды (жезден) қысатын серпімді қалпақ және 
пневматикалық жүйенің көмегімен бастың бетіне және абразивті дискіге 
сынақ үлгісі қойылады, бұл үлгінің абразивті дискімен түйісетін жерінде 
тұрақты қысымды қамтамасыз етеді. Абразивті дискіде дискінің денесінде 
орналасқан радиалды орналасқан металл өзек бар. Дискінің өзегіне металл 
сақиналар салынған. Бұл сақиналар контакт торымен байланыста болған 
кезде, үлгі тозған жағдайда, реле көмегімен құрылғыны автоматты түрде 
тоқтатуға әсер ететін электрлік байланыс пайда болады. Бұл жағдайда бастың 
сигнал шамы өшірілген үлгімен жанады.
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Цикл истирания бақылайды саны айналымдар есептеуіштің және уақыт 
истирания, ол көрсетеді, басқару пульті құрал. Үлгілерді абразияға 
төзімділікке сынауды екі жолмен жүргізуге болады: үлгіні тесік пайда 
болғанға дейін ысқылау, бұл ретте есептегіш бойынша бастың айналу саны 
ескеріледі; үлгіні аспап басының берілген айналу саны бойынша абразиялау.

IT-1 құрылғысын қолдану тәжірибесі көрсеткендей, егер шұлық 
бұйымдарының абразивке төзімділігін сынау кезінде EB-22L SCST маркалы 
зымыран абразивті зат ретінде пайдаланылса, онда қапталған кенептердің 
кейбір түрлерінің абразивке төзімділігін сынау үшін жоғарғы дискіге оралған 
сұр-шиналы шүберек Абразив ретінде қолданылуы керек.

33кесте-Тозуға төзімділігі әртүрлі шұлық бұйымдарының топтары
Топ 
нөмірі

Тозуға төзімділігі бойынша шұлық-ұйық 
бұйымдары тобының атауы 

Өкше, шұлық басының 
тозуға төзімділік 
көрсеткіші

1 Аса берік 801 және одан жоғары
2 Берік 401-800
3 Орташадан жоғары 201-400
4 Орташа 101-200
5 Орташадан төмен 50-100

Топтар (1-5) өкшенің, қалпақтың және іздің абразияға төзімділік 
көрсеткішінің шамасымен анықталады. Бұл ретте іздің абразиясына 
төзімділік мынадай арақатынастарға сүйене отырып, өкшенің, қалпақтың 
және Іздің бір мезгілде тозуына кепілдік беруі тиіс:

Псл ≥
Пп
2,5

  немесе  Пп
Псл 

≤ 2,5,                                           (64) 

мұндағы Псл-іздің абразиясы кезінде алғашқы тесік пайда болғанға 
дейін құрылғының айналу саны;

Пп -өкше мен шұлық басының абразиясы кезінде алғашқы тесік пайда 
болғанға дейін құрылғының айналу саны;

2,5-өкшенің, қалпақтың(шұлық басының) және іздің бір мезгілде 
тозуына кепілдік беретін коэффициент.

Тұтынушы өнімді дұрыс пайдаланудың маңызды шарты-жуу, үтіктеу 
және тозу кезінде өнімді пайдалану ережелерін міндетті түрде орындау. 
Мұндай ұсыныстар кәсіпорындарда химиялық талшықтардан жасалған әрбір 
бұйымға немесе жұпқа қоса берілетін жадынамалар түрінде ресімделуі тиіс. 
Бұл ұсыныстарды орау конвертінде немесе жапсырманың артқы жағында да 
басып шығаруға болады.
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Мысалы, нейлон шұлықтарына қоса берілген жадынамаларда бұл 
шұлықтарды ыстық үтікпен үтіктеу ұсынылмайды, өйткені 200°C 
температурада нейлон жіптері ериді.

Жылудан қорғайтын және электростатикалық қасиеттерімен 
ерекшеленетін және полиартриттің өткір және созылмалы түрлерінде, 
перифериялық жүйке жүйесінің ауруларында (сіатика, радикулит) 
қолданылатын хлорлы жіптерден жасалған медициналық іш киімді судың 
температурасы 40°С-тан аспайтын кез келген жуу құралдарымен жуу 
ұсынылады, содан кейін жылы суда шайып, бұрамай сығыңыз. Хлорлы 
жіптерден жасалған кірді үтіктеуге, күн сәулесіне немесе аязға ұшыратуға, 
сондай-ақ химиялық тазартуға болмайды [24].

3.1.19 Өнімнің сапасын бақылаудың статистикалық әдістері және 
оларды трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісінде қолдану

Дайын өнімдердің немесе жартылай фабрикаттардың сапасын 
анықтаудың ең сенімді және дәл әдісі бақылау объектілерінің белгіленген 
сапа нормаларының сақталуын үздіксіз немесе жүз пайыз тексеру болып 
табылады. Алайда, мұндай бақылау бақылау персоналының санын едәуір 
арттыруды талап етеді.

Уақыттың едәуір шығындарына қарамастан, үздіксіз бақылау, әрине, 
дайын өнімді шығару (түпкілікті) сұрыптау кезінде қажет.

Сыналатын заттардың физикалық-механикалық көрсеткіштерін 
анықтау кезінде материал сынақтар кезінде ішінара немесе толық тозады, бұл 
да шикізат пен Материалдар шығынының ұлғаюына әкеледі.

Сондықтан технологиялық процестің бірқатар операцияларында 
өнімдердің немесе жартылай фабрикаттардың сапасын бақылау кезінде 
бақылау объектілерінің белгілі бір шектеулі санын тексеру немесе 
математикалық статистика терминологиясын қолдана отырып, сынақ үлгісін, 
яғни іріктеп бақылауды жүргізу жеткілікті.

Іріктемелі бақылау деп бақылау үшін таңдалған бұйымдардың 
параметрлері олардың барлық партиясының параметрлерін көрсететін 
есеппен тексерілуі тиіс бұйымдардың санын бақылауды түсіну керек.

Таңдамалы бақылау әдісімен объектілердің барлық жиынтығында, 
мысалы, тоқыма машинасынан алынған жартылай фабрикаттардың барлық 
партиясында, егер ол үздіксіз бақылауға ұшырамаса, толық анықтау және 
жою мүмкін емес.

Таңдамалы бақылаудан өткен партияларда ақаулы өнімдермен ластану 
болуы мүмкін.

Осылайша, іс жүзінде, іріктеу арқылы анықталған некенің қандай 
мөлшерінде партия қанағаттанарлық деп танылуы және одан әрі өңдеуге 
берілуі мүмкін, басқаша айтқанда, ақаулықтың рұқсат етілген шегін белгілеу 
міндеті тұр.
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Ақаулықтың рұқсат етілген мәні бақылау объектісін дайындаудың 
маңыздылығы мен күрделілігіне, осы технологиялық операцияның сипаты 
мен ерекшеліктеріне, өндірістік процестің қай кезеңінде одан әрі үздіксіз 
бақылау қолданылатынына байланысты белгіленеді.

Демек, өнімнің бүкіл партиясына іріктеу көлемін белгілеу өнімнің 
сапасын анықтау үшін математикалық статистика әдістерін қолданудағы 
негізгі міндет болып табылады.

Бақылаудың статистикалық әдісі математикалық статистика 
принциптеріне негізделген және орташа дисперсия, квадраттық ауытқу, 
вариация коэффициенті, кепілдік қатесі, сенімділік коэффициенті және 
басқалары сияқты көрсеткіштерді анықтауда ықтималдық теориясын қолдана 
отырып, өнім сапасын үздіксіз бақылауды іріктеумен алмастыруға мүмкіндік 
береді.

Іріктеп бақылау объектілерін іріктеу үшін мынадай әдістер 
қолданылады.

Кездейсоқ үлгі, яғни кездейсоқ ретпен шығарылған үлгі, онда әр заттың 
таңдалу ықтималдығы бірдей.

Механикалық немесе өкілдік іріктеу, белгілі бір ретпен 
орналастырылған бірліктер жиынтығынан белгілі реттік нөмірлері бар 
бірліктер таңдалады, мысалы, 10, 20, 30 және т.б. осылайша, іріктеу 
жүргізілетін бүкіл популяция белгілі бір тең бөліктердің санына 
механикалық түрде бөлінгендей және әр осындай бөліктен белгілі бір 
орынды алатын бір бірлік (немесе бірнеше бірліктегі үлгі) таңдалады. Бұл 
ретте сынақтар үшін үлгілер әрбір партиядан алынады; әрбір партиядан 
партияның көлеміне қарай бірінші түрдің бір немесе бірнеше үлгісі және 
партияның мөлшеріне қарамастан екінші түрдің бір үлгісі алынады.

Егер партия бес және одан да көп буып-түю орындарынан 
(жәшіктерден, бумалардан немесе білікшелерден) тұратын болса, онда 
бірінші түрдегі үлгі ыдыстың қабырғаларымен жанаспайтын әрбір учаскеден 
кемінде бес орыннан таңдап алынған иірімжіптің бумаларынан немесе 
бумаларынан (білікшелерден) тұрады.

Осылайша, егер кездейсоқ таңдау кезінде зерттелетін сипаттаманы 
бірліктердің жалпы жиынтығынан сипаттайтын барлық жағдайларды 
көрсететін үлгіні алуға мүмкіндік болса, онда механикалық таңдау белгілі бір 
бағытқа ие болады және әртүрлі белгілермен сипатталатын әртүрлі үлгілер 
іріктемеге түседі.

Механикалық (жоспарлы) іріктеуде статистикалық сипаттамалар, 
әдетте, кездейсоқ іріктеуге қарағанда анағұрлым сенімді болады және 
зерттелетін белгінің таралуы оны жалпы (толық) жиынтықта бөлуге 
неғұрлым жақын болады.

Трикотаж өндірісінде бақылаудың статистикалық әдістері әлі кең 
қолданылмаған. Математикалық статистика әдістері негізінен ғылыми-
зерттеу материалдарын өңдеуде қолданылады.
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Математикалық статистика әдістері сонымен қатар өнім сапасының 
физика-механикалық көрсеткіштерінің стандарттарын, біркелкі емес 
лимиттерді және сынамаларды алу кезінде көрсеткіштердің рұқсат етілген
ауытқуларын негіздеуде қолданылады. Математикалық статистика әдістері 
сонымен қатар өнім сапасының физика-механикалық көрсеткіштерінің 
стандарттарын, біркелкі емес лимиттерді және сынамаларды алу кезінде 
көрсеткіштердің рұқсат етілген ауытқуларын негіздеуде қолданылады.

Трикотаж өндірісіндегі бақылаудың статистикалық әдістері іріктеу 
көлемін анықтау кезінде өнім сапасын іріктеп бақылауды қолданған 
жағдайда орынды болады. Сонымен, өнімдердің немесе жартылай 
фабрикаттардың бақылау ақауларын жүргізу кезінде өнімнің барлық 
партиясын сипаттайтын жеткілікті сенімді мәліметтер алу үшін өнімнің 
қанша пайызын (жалпы жиынтығын) тексеру керек екенін анықтау міндеті 
туындайды, қателіктердің берілген пайызы кезінде іріктеу көлеміне 
байланысты тексерілетін партия үшін қандай ақаулық шегі белгіленуі керек.

Төменде математикалық статистикада қолданылатын және өнімнің 
сапалық көрсеткіштерін анықтауда жиі кездесетін шамалардың негізгі 
сипаттамалары мен формулалары келтірілген.

1. Сынақтардың жеке көрсеткіші, яғни бірқатар сынақтардан 
бөлек алынған бір сынақтың нәтижесі (мысалы, үзілмелі жүктеме). 
Сынақтардың жалпы санынан I жеке сынаудың жеке көрсеткіші хі арқылы 
белгіленеді.

2. Жиілік, яғни топтағы сынақтар саны немесе статистикалық 
популяцияның бірдей нұсқаларының саны. Т әрпімен белгіленеді.

Сынақтардың үлкен саны үшін (n>50) жеке көрсеткіштерді бірдей 
шамадағы сыныптарға бөлу керек. Сыныптардың саны олардың жалпы саны 
кемінде 5 және 15-тен аспайтындай болуға тиіс.

Р қатарының арифметикалық орташа мәні: х1 х2, ... СП-бұл 
сынақтардың нәтижелерінің қосындысы, олардың санына бөлінеді.

�̅�𝑥𝑥𝑥= 𝑥𝑥𝑥𝑥1+  𝑥𝑥𝑥𝑥2   ..,𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

= ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
1
𝑛𝑛𝑛𝑛

,                                       (65)

4.Дисперсия-опцияның олардың орташа мәнінен ауытқуының 
орташа квадраты. Ол белгіленеді:

𝜎𝜎𝜎𝜎2 = ∑ (𝑥𝑥𝑥𝑥1 −𝑥𝑥𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛
,                                                (66)

5. Орташа квадраттық ауытқу (немесе Стандартты ауытқу):
а) көрінетін ауытқу (xi) - әрбір жүргізілген бақылау нәтижесі мен 

арифметикалық орта арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәні
xi=xi – x
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б) орташа квадраттық ауытқу (ס) олардың санына бөлінген көрінетін 
ауытқулардың квадраттарының қосындысының квадрат түбіріне тең.

𝜎𝜎𝜎𝜎 = �∑ (𝑥𝑥𝑥𝑥1 −𝑥𝑥𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑛𝑛
1

𝑛𝑛𝑛𝑛
=  �∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

2𝑛𝑛𝑛𝑛
1
𝑛𝑛𝑛𝑛

,                                          (67)

6.С вариациясының коэффициенті-орташа квадраттық ауытқудың 
пайызбен көрсетілген орташа мәнге қатынасы.

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜎𝜎𝜎𝜎∗100
𝑥𝑥𝑥𝑥

,                                                 (68)

7. Кепілдік көлемі пг, яғни ХГ, סг және Сг есептеу кезінде мүмкін 
болатын қателер Р-дан аспайтын кепілдік берілетін іріктеу көлемі 
(Ықтималдық кезінде Р = 0,95).

Р мәні немесе X қателерінің практикалық шегі формуладан 
анықталады:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ±𝑡𝑡𝑡𝑡0.95  
𝜎𝜎𝜎𝜎
√𝑛𝑛𝑛𝑛

,                                               (69)

Сенімділік коэффициенті t0. 95 p функциясы dsac кестесімен 
анықталады.

Кепілдік қатесін анықтау кезінде t0.95 сенімділік коэффициентін 
қолдану партияның (жалпы жиынтықтың) сапасы туралы қорытынды жасай 
отырып, біз 100-ден 95 жағдайда оның растауын аламыз және 100-ден 5 
жағдайда ғана бұл қорытынды расталмауы мүмкін, яғни 100-ден 5 жағдайда 
бұйым ақаулы болуы мүмкін немесе сапалы бұйымдар алынуы мүмкін 
дегенді білдіреді.

Көптеген сынақтар үшін мұндай сенімділік деңгейі (0,05) жеткілікті, 
бірақ бәрі бірдей емес. Қатаң бағалау үшін t0.98 және t0.997 сенімділік 
коэффициенттерін де қолдануға болады

Үлгінің жеткілікті үлкен көлемімен (n) :

t0.95=2

t0.98=2,33

t0.997=3

Орташа қате (Р), орташа квадраттық ауытқу (ס) және бақылау Саны (n) 
арасындағы байланыс келесі формуламен көрінеді:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎
√𝑛𝑛𝑛𝑛

, cледовательно 𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝜎𝜎𝜎𝜎
𝑃𝑃𝑃𝑃

)2
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Жоғарыда келтірілген формулада нәтиже абсолютті бірліктерде 
алынады.

Орташа пайыздық қатені вариация коэффициентін (C) қолдана отырып 
анықтауға болады, бұл жағдайда формула келесідей болады:

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
√𝑛𝑛𝑛𝑛

, және 𝑛𝑛𝑛𝑛 = (С
𝑃𝑃𝑃𝑃

)2,                                    (70)

мұндағы Р-орташа қате, %;
С-вариация коэффициенті;
n-бақылау саны
Мысал. Әйелдер шұлықтарының орташа ұзындығын анықтау үшін P 

үлгісінің көлемі қандай болуы керек. 78, 6 шұлықтың ішінде мүмкін болатын 
қатенің шекарасына кепілдік беру керек пе?

Орташа квадраттық ауытқу 28,4 дана болатын п'=200 дана алдын ала 
іріктемені қабылдай отырып, формуладан T=2 аламыз:

𝑛𝑛𝑛𝑛г =  
𝑡𝑡𝑡𝑡2𝜎𝜎𝜎𝜎г2

р2
=  

4(28,4)2

62
=

3234,2
36

= 90

И-4да маркалы 34 сыныпты 10 шұлық автоматынан бір тоқушы бір 
ауысымда 470 жұп шұлық немесе 970 бұйым шығаратынын ескере отырып, 
пг кепілді іріктемесі 90 дана немесе ауыспалы қазбаның 9,6% - ы, 10% - ы 
дөңгелектелген болуы тиіс.

Математикалық статистика әдістерін өнімнің сапасын бақылау кезінде 
де, технологиялық процестің бұзылу себептерін анықтау үшін өндірістің 
белгіленген технологиялық режимдерінің сақталуын бақылау кезінде де 
қолдануға болады.

Екінші жағдайда, бақылау деректері белгілі бір статистикалық 
сипаттамаларды (көрсеткіштерді) технологиялық режимдердің бұзылу 
себептерімен, жабдықтың бұзылуымен және технологиялық процестегі басқа 
ауытқулармен байланыстыруға мүмкіндік береді, демек, неке тудыратын 
немесе тудыруы мүмкін себептерді анықтауға және уақтылы жоюға 
мүмкіндік береді. Бақылаудың бұл түрін статистикалық талдау ретінде 
сипаттауға болады.

Статистикалық талдау кезінде іріктеу әдісі өндіріс процесінде өнім 
сапасы белгісінің өзгеруін зерттеу, технологиялық процестің тұрақтылығын 
зерттеу, өнім сапасының белгіленген стандарттарға немесе сапа 
параметрлеріне сәйкестігін анықтау және ақаулардың уақтылы алдын алу 
үшін қолданылады.

Статистикалық талдау әдісі математикалық статистиканың келесі 
теориялық алғышарттарына негізделген.
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Өндіріс процесі шұлық машиналарында өндірілген өнімдердің белгілі 
бір х белгісінің орташа мәндерінің тұрақтылығы тұрғысынан, мысалы, l 
өнімінің ұзындығының біркелкілігі тұрғысынан талдансын.

Тоқу процесі белгілі бір технологиялық толтыру мәліметтеріне сәйкес 
жүзеге асырылады, оның негізгі сипаттамасы l циклының ұзындығы болып 
табылады. тоқудың технологиялық режимін жасау кезінде алдын-ала 
анықтауға болатын x белгісінің белгілі бір орташа мәні белгіленеді (мысалы, 
шұлық машинасында жасалған l шұлықтың орташа ұзындығы). Сонымен 
қатар, нормаларда х шамасының орташа хг-дан рұқсат етілген ауытқулары 
(төзімділіктері) қарастырылған, яғни белгілердің рұқсат етілген дисперсиясы, 
мысалы, סг шегінде.

Бұл бастапқы жалпы сипаттамаларды (HG және gס) статистикалық әдіс 
негізінде анықтауға болады, егер өнім үлгілері белгілерінің үлкен іріктемелі 
жиынтығына статистикалық өңдеу жүргізілсе.

Әрі қарай, өнімнің осы түрін өндіру процесін бақылау қажет. Мұны 
істеу үшін мезгіл-мезгіл р көлемін таңдап алу керек (бастапқы іріктеуге 
қарағанда аз) және олардан HV анықтау керек.

95% ықтималдығы бар п бақылауларының жеткілікті үлкен саны 
кезінде орташа іріктемелі хв орташа бас хг-дан екі еселенген орташа 
квадраттық ауытқуға ±2ס_x(екі Сигма ережесі) артық емес ауытқиды деп 
күтуге болады.

Сондықтан, егер өндіріс процесінде ауытқу осы шектеулерден асып 
кетсе (±2__x), бұл кездейсоқ емес, бірақ ақау тудыруы мүмкін технологиялық 
процестің тұрақтылығының жүйелі бұзылыстарының болуын білдіреді.

Бұл принцип негізінен өндіріс барысында өнімнің сапасын 
статистикалық талдауға негізделген.

Қажетті нәтижелерді тез және анық алуға мүмкіндік беретін 
статистикалық талдауды қолданудың практикалық әдістерінің бірі-бақылау 
карталары деп аталатын нүктелік диаграммалар әдісі [23].

3.1.20 Трикотаж, тоқыма және галантерея өнеркәсібі 
кәсіпорындарында техникалық бақылауды ұйымдастыру

Трикотаж өнеркәсібінің кәсіпорындары тұтынушылардың өсіп келе 
жатқан талаптарына сәйкес үздіксіз жетілдіре отырып, жоғары сапалы өнім 
шығаруға арналған. Кез-келген мемлекеттік Социалистік кәсіпорын өнімнің 
жоғары сапасын, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға немесе техникалық 
шарттарға сәйкес тек сапалы өнімдерді өндіруді және шығаруды қамтамасыз 
ету үшін әр өнеркәсіптік кәсіпорында бар техникалық бақылау жүйесі мен 
ұйымы шақырылады. Кәсіпорындағы техникалық бақылау функцияларын бір 
жағынан цехтың өндірістік-техникалық қызметкерлері және бас инженердің 
жалпы басшылығымен басқару, екінші жағынан Техникалық бақылаудың 
арнайы функционалды бөлімінің қызметкерлері жүзеге асырады.
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Техникалық бақылау бөлімі (ТББ) кәсіпорын басқармасының дербес 
құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ТББ бастығы тікелей кәсіпорын 
директорына бағынады.

ТББ бастығына қатысты техникалық бақылау, көтермелеу және 
жазалау бөлімінің бастығын қызметке тағайындауды және қызметтен 
босатуды кәсіпорынға қатысты жоғары тұрған ұйым жүргізеді. ТББ-нің 
басты міндеті кәсіпорын шығаратын өнімнің сапасын, оның стандарттарға, 
техникалық шарттар мен нұсқаулықтарға қатаң сәйкестігін бақылау болып 
табылады. ТББ өндірістің барлық сатыларында технологиялық режимдердің 
сақталуын, сондай-ақ кәсіпорынға келіп түсетін шикізат пен материалдардың 
сапасын бақылайды.

Кәсіпорын дайындаған барлық өнім тұтынушыға оның ТББ қабылдап 
алғаннан кейін және белгіленген тәртіппен дайын өнімнің сапасын 
куәландыратын сертификатпен немесе басқа құжатпен ресімделгеннен кейін 
ғана берілуі мүмкін.

Тоқыма кәсіпорындарының ТББ-не келесі функциялар жүктелген:
1) шығарылатын дайын өнімнің сапасын бақылау және сорттылығын 

анықтау;
2) дайын бұйымдарды, тауарлық және техникалық жайманы 

таңбалаудың дұрыстығын бақылау (әрбір дайын бұйымның затбелгісінде 
дайын бұйымды шығарған сұрыптаушының жұмыс нөмірі бар мөртабан 
тұруы тиіс);

3) Дайын бұйымдарда тауар белгісінің (фабрикалық марканың) болуын 
бақылау;

4) ыдыс пен орамның сапасын бақылау;
5) кәсіпорын қоймаларында дайын өнімнің, шикізат пен 

материалдардың дұрыс сақталуын бақылау;
6) дайын бұйымдарды сұрыптаушылар мен таңбалауыштарға тікелей 

басшылық ету, олардың ырғақты жұмысын ұйымдастыру;
7) кәсіпорынға жаңадан қабылданатын дайын өнімді 

сұрыптаушыларды оқыту, олармен қажетті нұсқама өткізу;
8) өнім сапасын жақсарту, ассортиментті кеңейту және жаңа 

стандарттар мен техникалық шарттардың жобаларын әзірлеу бойынша іс-
шараларды әзірлеуге қатысу;

9) өндірістің әртүрлі сатыларының жұмысын регламенттейтін, сондай-
ақ еңбекке ақы төлеу жүйелерінің сапасын жақсартуды ынталандыратын 
нұсқаулықтарды, ережелерді және техникалық құжаттаманы әзірлеуге 
қатысу;

10) бұйымдардың әзірленетін үлгілері мен фасондарын бекітуге, 
жартылай фабрикаттар сапасының эталондарын жекелеген сатыларда 
әзірлеуге қатысу (мысалы, анағұрлым жауапты тапсырыстар бойынша 
жайманы бояу эталоны);
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11) Дайын өнім мен жартылай фабрикаттардың сапасын төмендететін 
ақаулықтар мен ақаулардың себептерін оларды азайту бойынша іс-
шараларды әзірлеу мақсатында анықтау;

12) сауда ұйымдары мен жекелеген тұтынушылардың өнім сапасына 
қоятын талаптарын қарау және қанағаттандыру. Бұйымдардың сорттылығын 
дұрыс анықтамаған және оларды таңбалаған кезде актілер жасау және ақаулы 
өнімнің алмасуын ұйымдастыру;

13) жаңа стандарттарды, техникалық шарттар мен нұсқаулықтарды 
енгізуге байланысты іс-шаралардың уақтылы дайындалуын және өткізілуін 
бақылау;

14) кәсіпорындағы бақылау-өлшеу аспаптарының тиісті жай-күйін, 
сондай-ақ олардың мемлекеттік тексеруге уақтылы ұсынылуын бақылау.

Техникалық бақылау бөлімінің табысты және тиімді жұмысының 
маңызды шарты ТББ аппаратын ұтымды ұйымдастыру болып табылады.

Кәсіпорынға келіп түсетін шикізаттың сапасын бақылау тікелей бас 
инженерге немесе жүз орынбасарға бағынатын бақылау-сынақ зертханасында 
жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл жағдайда ТББ бастығы осы зертхананың 
Шикізатты қабылдау әдістемелері мен ережелерінің сақталуын бақылауы 
тиіс, сондай-ақ зертхана қызметкерлеріне шикізаттың сапасын анықтау 
бойынша тапсырмалар беруге құқылы. Жартылай фабрикаттардың 
технологиясы мен сапасын бақылауды цехтар немесе өндірістер бойынша 
ТББ-нің бақылау шеберлері оларға бағынышты бақылаушылардың күшімен 
жүзеге асыра алады.

ТББ бастығы жоғарыда аталған Ережеге сәйкес ерекше құқықтар мен 
міндеттерге ие:

- кәсіпорын директорына дереу хабарлай отырып, стандарттарға 
немесе техникалық шарттарға сәйкес келмейтін өнімді шығаруды 
және жеткізуді тоқтата тұруға міндетті;

- стандарттар талаптарына жауап бермейтін өнімді өндіретін 
жекелеген машиналарда, технологиялық операцияларда, 
өндірістік учаскелерде және цехтарда өнімдерді (жартылай 
фабрикаттарды) дайындауды тоқтата тұру;

- белгіленген стандарттар немесе техникалық шарттар жоқ өнімді 
шығаруға жол бермеу;

- өнімнің тиісті сапасын қамтамасыз етпейтін цехтардың, 
учаскелердің бастықтарын, шеберлерді сыйлықтардың мөлшерін 
азайтуды немесе сыйлықтардан айыруды талап етуге;

- жабдықтарды және жарақтарды жоспарлы-алдын ала жөндеу 
кестелерін уақтылы орындауды кәсіпорынның бас механигі мен 
бас энергетигінен талап етуге міндеттенеді.

Кәсіпорынның ТББ бастығы жауапты:
- өнімнің сапасына техникалық бақылауды ұйымдастырудың дұрыстығы 

және өндірістің барлық учаскелерінде өнімді уақтылы қабылдау үшін 
комиссия;
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- жеткізілетін өнімнің сапасын куәландыратын құжаттарды дұрыс
ресімдеу үшін анықтама;

- өнім сапасын бағалаудың дұрыстығы үшін.
ТББ бастығы сапасыз дайын өнімді, шикізатты және жартылай 

фабрикаттарды ұсынудың барлық жағдайлары туралы кәсіпорын мен 
цехтардың басшылығына дереу хабарлауға; дұрыс емес көрсеткіштер беретін 
бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануға тыйым салуға тиіс.

Кәсіпорын директоры дайын өнімді шығаруды кешіктіру немесе 
жартылай фабрикаттарды өндіруді тоқтата тұру туралы ТББ бастығының 
нұсқауымен келіспеген жағдайда, кәсіпорын директоры ТББ бастығының 
жазбаша бұйрығымен бұл туралы кәсіпорынға қатысты жоғары тұрған 
ұйымның басшылығына дереу хабарлай отырып, нұсқауын жоя алады.

ТББ аппараты цех қызметкерлерінің бекітілген технологиялық 
режимдерді сақтауын іріктеп бақылауға, қажет болған жағдайда кәсіпорын 
немесе цех зертханаларына дайын бұйымдарды, жартылай фабрикаттарды, 
шикізат пен материалдарды сынақтан өткізуді тапсыруға тиіс.

ТББ кәсіпорын өніміне шағымдарды қарайды, сапасыз өнім шығарудың 
себептері мен кінәлілерін анықтайды.

Цехты бақылау аппаратының құрылысы цехтың (өндірістің) көлеміне, 
оның құрылымына және өндірілетін өнімнің сипатына байланысты.

Трикотаж кәсіпорындарында жекелеген жағдайларда өнім сапасын 
бақылау технологиялық (өндірістік) операцияларды орындаумен қатар 
жүргізіледі. Мысалы, шұлық өндірісінде ауыр заттарды бөлшектеу 
операциясында өнімді сұрыптаумен қатар, өнімнің алдыңғы жағына 
бұрылады, жіптің ұштарын тазартады, бұйымдарды бөлшектеуге және оны 
арнайы операцияға беруге және бұйымдарды бояу цехтарына тапсыруға 
дайындайды (бұйымдарды санау және байламмен байлау) .

Трикотаж өндірісінде жайманы сұрыптау операцияларында оның 
сапасын айқындаумен бірге жайманы ауысым бойынша сандық қабылдау —
өлшеу, сондай-ақ кейіннен өңдеу үшін жайманы дайындау (штопкаға 
жататын орындарды тігу және басқалар) жүргізіледі.

Жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің сапасын бақылау 
бойынша өндірістік операциялармен қатар, оларды үздіксіз тексеруді жүзеге 
асыратын бақылау сұрыптауы қолданылады, оның мақсаты 
сұрыптаушылардың, ақаулардың, қабылдағыштардың жұмысының 
дұрыстығы мен дәлдігін тексеру болып табылады. Бақылау сұрыптау 
партиядан өнімдердің 5-10% іріктеп тексеріп, оның нәтижелерін бүкіл 
партияға тарату арқылы жүзеге асырылады. Белгіленген ластану лимитінің 
артуына байланысты партия қайта сұрыптауға қайтарылуы мүмкін.

Дайын өнімді, сондай-ақ жартылай фабрикаттарды жекелеген 
сатыларда бақылау сұрыптауды тікелей ТББ қызметкерлерінің 
басшылығымен орындайды.
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Трикотаж бұйымдарын дайындаудың, оларды өңдеу мен тігудің барлық 
технологиялық процестерін қатаң Технологиялық тәртіпті сақтай отырып 
орындау керек.

Технологиялық пән бекітілген технологиялық режимдердің, өнім 
параметрлерінің, нұсқаулықтардың, әдістемелердің және өндіріс 
нормативтерінің дәл сақталуын көздейді.

Технологиялық тәртіпті сақтау — кәсіпорындағы барлық техникалық 
бақылау жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Технологиялық тәртіпті сақтау 
жауапкершілігі кәсіпорынның цехтары мен өндірістерінің өндірістік-
техникалық персоналына жүктеледі.

Регламенттелген технологиялық режимдер трикотаж өнеркәсібінің 
алдыңғы қатарлы кәсіпорындарының жалпыланған тәжірибесін, сондай-ақ 
техника мен өндіріс технологиясын жақсарту және дамыту бойынша
институттар мен зертханалардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін көрсететін нормативтік-техникалық құжаттама болып табылады.

Регламенттелген технологиялық режимдерде трикотаж бұйымдарын 
өндірудің негізгі технологиялық процестерін жүргізу бойынша негізгі 
параметрлер, көрсеткіштер және нормативтік деректер көрсетілген.

Реттелетін технологиялық режимдерді қатаң сақтау Тоқыма 
өнеркәсібінің барлық кәсіпорындарында өндірісті дұрыс ұйымдастырудың 
негізі болып табылады, бұл жоғары сапалы өнімді өндірудің және тиімді 
жұмыс әдістерін қолданудың басты шарты болып табылады.

Трикотаж кәсіпорындарының реттелетін технологиялық режимдерін 
сақтау міндетті болып табылады. Кәсіпорындарда параметрлер мен 
нормативтерді міндетті түрде сақтай отырып, регламенттелген 
технологиялық режимдердің негізінде бұйымдардың нақты артикулдары 
немесе олардың тобы бойынша жекелеген технологиялық процестерге 
арналған егжей-тегжейлі техникалық құжаттаманы толтыру (технологиялық) 
карталары, өндірістік нұсқаулықтар мен әдістемелер, технологиялық 
режимдерді бақылау карталары және басқа да құжаттар түрінде әзірлейді.

Тиісті егжей-тегжейлі Технологиялық құжаттаманы бас инженердің 
басшылығымен техникалық бөлімнің және кәсіпорынның әртүрлі 
технологиялық зертханаларының қызметкерлері әзірлейді.

Техникалық бақылауды жүзеге асыруда және технологиялық тәртіпті 
сақтауда цех пен зауыт зертханалары ерекше рөл атқарады. Олар зерттеу 
және эксперименттік тексерулер негізінде өндірістік нұсқаулықтар мен 
технологиялық процестерді жүргізу әдістемелерін тереңдетіп, нақтылауға, 
жаңа технологиялар мен озық өндірістік тәжірибені енгізуге тиіс.

Техникалық бақылау бөлімі Технологиялық тәртіпті бақылау 
нүктелерін, оның кезеңділігін, іріктеу көлемін және орындаушыларды 
көздейтін кәсіпорында әзірленген бақылау жүйесіне сәйкес мерзімді, ішінара 
тексереді.

Цехтардың бақылау персоналын орналастыру технологиялық процестің 
схемасындағы бақылау нүктелеріне және оның жеке ауысуларына сәйкес 
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жүзеге асырылады. Бақылау персоналының Штаттары өндіру нормалары 
немесе бақылаушылар үшін ауысымдық тапсырмалар негізінде есептеледі. 
Осы бақылау операциясы үшін бақылаушылар санын мынадай формула 
бойынша анықтайды:

К =  ВРНн
100Ф

,                                                          (71)

мұндағы К-бақылаушылар саны;
В-бақылауға жататын бір ауысымдағы бұйымдар саны;
Р-бақылаудың іріктемелілігі, %;
Нн - бақылау операциясының уақыт нормасы;
Ф-ауысымда бір бақылаушының уақыт қоры.
Ұшпалы (жылжымалы) бақылау үшін өндірістік процестің өтуіне 

қажетті уақытты есепке алу, ал стационарлық бақылау үшін — бұйымдардың 
шамадан тыс бітелген партияларын ақауға түзету міндетті екенін есте ұстаған 
жөн.

Бақылауды ұйымдастыру технологиялық тәртіпті қамтамасыз ету үшін 
өте маңызды, сондықтан бақылау персоналына нұсқауды дұрыс қою ерекше 
рөл атқарады. Соңғысы бақылау шеберлеріне, аға бақылаушыларға жүктеледі 
және қатар бақылаудың Нұсқаулық карталарының көмегімен жүзеге 
асырылады.

Бақылаушылардың еңбегіне ақы төлеу уақыт бойынша-сыйақы жүйесі 
негізінде жүргізіледі. Бонустың көрсеткіштері болуы керек; сапасыз 
өнімдерді өткізу жағдайларының болмауы, ақаулардың алдын алу бастамасы 
және техникалық бақылау бөлімінің жұмысын жақсарту [23].

3.1.21 Трикотаж, тоқыма және галантерея өнеркәсібі 
кәсіпорындарында өнім сапасын арттыру үшін күрестің қоғамдық 
нысандар мен әдістер

Ұйымдағы сапаны басқару міндеттері. Өнімнің сапасын басқарудың 
мәні неде, оны не үшін жасау керек? Егер кәсіпкер үшін өнімнің сапасы оның 
басты мақсатына жетудің құралы болса (пайда табу), онда сапаны басқару —
максималды пайдаға жетудің оңтайлы жолын табу. Бұл, ең алдымен, бар 
түрі?

Маркетингтің ескі ережесі бар: ешкім төмен сапа үшін төлемейді, 
ешкім "артық" сапа үшін төлегісі келмейді. Бұл өнімнің, жұмыстың, 
қызметтің сапа деңгейі белгілі бір нарық сегментінің қажеттіліктеріне сәйкес 
келуі керек дегенді білдіреді. Сапа параметрлерін төмендетуден және оларды 
негізсіз көтеруден аулақ болу керек, әрқашан, әдетте, қосымша 
шығындармен байланысты, өйткені бұл тауарлардың бәсекеге 
қабілеттілігінің өсуіне ықпал етпейді.
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Өнімнің сапасы күрделі қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудегі 
көптеген факторлармен анықталады, сондықтан оны тиімді қамтамасыз ету 
мен жақсартуға жеке, тіпті үлкен, бірақ шашыраңқы іс-шаралар арқылы ғана 
қол жеткізуге болмайды. Бұған өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдеріне 
әсер ететін ғылыми-техникалық, ұйымдастырушылық, экономикалық, 
идеологиялық шаралар кешенін дәйекті және өзара байланысты (яғни 
жүйелі) жүзеге асыру арқылы ғана қол жеткізіледі. Кәсіпорындарда сапаны 
басқару жүйелерін (немесе халықаралық терминологияға сәйкес сапа 
жүйелерін) құруда осы тәсіл іске асырылады. Ол 1950 жылдардан бастап ішкі 
сапа менеджменті тәжірибесінде кеңінен қолданыла бастады.алайда, әртүрлі 
мемлекеттердің ұлттық және экономикалық ерекшеліктеріне сәйкес 
компанияда Сапа менеджментінің нақты тұжырымдамалары қалыптасты. Ең 
танымал американдық (TQC - сапаны жан— жақты басқару) және жапондық 
(cwqc-компания шеңберіндегі сапаны басқару) тұжырымдамалар болды.

Американдық тәсіл дегеніміз-компанияның барлық аспектілерін 
қамтитын сапа менеджменті жүйесі. Бұл үшін жауапкершілік компания 
басшылығына, ал басты қамқорлық-өнімнің сапасын қамтамасыз етуді 
ұйымдастыруға ғана маманданған арнайы әкімшілік бөлімшеге жүктеледі.

Американдық тәсілден айырмашылығы, жапондық көзқарас 
компанияның барлық бөлімшелері мен барлық қызметкерлерінің-
Президенттен бастап қарапайым жұмысшыға дейінгі сапаны басқару 
қызметіне тұрақты және кеңінен қатысумен сипатталады, бұл әр 
қызметкердің барынша қызығушылығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
барлық бөлімшелер мен деңгейлердегі жұмысшылар басқару әдістеріне, 
еңбектің озық әдістеріне және оларды практикада қолдана білуге үйретілуі 
керек. Соңғы жылдары жалпы қатысу қосалқы мердігерлерге, тарату 
жүйелері мен еншілес компанияларға таралды.

Жапондық тәсілдің басқа ерекшеліктеріне мыналар жатады: негізгі 
міндеті өндірісті үнемі жетілдіру болып табылатын сапа үйірмелерінің 
қызметі; өндірістің барлық кезеңдерінде ақаулардың мүмкіндігін болдырмау; 
өндіріс пен сапаны бақылаудың статистикалық әдістерін кеңінен пайдалану; 
ауытқуларға реакция алдында ақаулардың алдын алу басымдығы; сапа 
жүйесін тұрақты ішкі тексерулерді енгізу және т. б.

Жапон құбылысының негізінде көптеген маңызды жетістіктер бар-ең 
алдымен ақаусыз өндірісті жүзеге асыру. Жапонияның сапа саласындағы 
жетістіктері онда қабылданған басқару мен ұйымдастырудың басқа да 
маңызды белгілерімен байланысты: өмір бойы жалдау және еңбек өтілі 
кезінде мансапқа кепілдік беру жүйесі; еңбек сіңірген жылдары мен 
лауазымдық иерархия негізінде еңбекақы төлеу жүйесі; шикізат пен 
жартылай фабрикаттарды жұмыс орнына "доңғалақтардан" және дәл 
уақытында жеткізу жүйесі ("Канбан" жүйесі) қоймалық жедел 
шаруашылықты жою арқылы; үздіксіз ішкі кәсіби оқыту.; бір-бірінің толық 
операциялық сапа бақылауының дамуымен және кез-келген қызметкер ақау 
тапқан кезде жұмысты (конвейерді) тоқтата тұру құқығымен және т. б.
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Жапондық және американдық ішкі басқару тұжырымдамасын 
салыстырмалы талдау көрсеткендей, АҚШ корпорацияларының 2010 
жылдардағы бәсекелестіктегі сәтсіздіктерінің себептерінің бірі сапа 
факторын дұрыс бағаламау болды. Егер американдық, сондай — ақ батыс 
еуропалық компаниялардың басшылары компанияны пайда критерийі 
негізінде басқаруға жақындаса, онда олардан айырмашылығы, жапондық 
кәсіпорындар өз қызметінде "сапа-ең алдымен" қағидатын басшылыққа алып, 
нарық пен тұтынушыларды ұстап тұру үшін пайдаға артықшылық беріп, 
олардың дамуына назар аударды.жедел емес, бірақ ұзақ мерзімді пайда. 
Сонымен қатар, Жапонияда сапа туралы алғашқы түсінік жақында 
американдықтардан түбегейлі ерекшеленетінін атап өткен жөн. Ол келесі 
анықтамалармен сипатталады:

* сапаны жақсарту, сайып келгенде, шығындардың төмендеуіне 
әкеледі;

* жоғары Еңбек өнімділігі жоғары сапа береді;
* кішігірім өнімдерді өндіру шығындарды азайтуға мүмкіндік береді;
* барлық жұмысшылар ойлануы керек: ойланатын жұмысшы-нәтижелі 

жұмысшы;
* ешқандай шығындарға жол бермеу керек (бұл талапқа өндіріс 

жүйесінде кепілдік беру арқылы қол жеткізу керек);
* автоматтандыру нәтижесінде еңбек шығындары біріктіріліп, 

өндірістік ақаулар жойылуы керек;
* жоғары сапа ұзақ мерзімге тұтынушылардың сеніміне кепілдік 

береді;
* төмен сапа артық шығындарға әкеледі, ал артық шығындар жаман 

және т. б.
2010 жылдардың соңында сапаны басқарудың жүйелік-кешенді тәсілін 

одан әрі дамыту негізінде таза еуропалық тұжырымдама қалыптасты, оған 
сәйкес сапа саласындағы саясат оның негізгі мақсаттары жүзеге асырылатын 
кәсіпорынды басқару жүйесінің негізгі элементі ретінде қарастырылады. Бұл 
тұжырымдама (сапа саясаты негізінде кәсіпорынды басқарудың MPS жүйесі) 
Сапа бағдарламаларын коммерциялық нәтижелерге қол жеткізудегі 
компанияның стратегиялық мақсаттарымен байланыстыруға мүмкіндік 
береді.

Уақыт өте келе осындай тұжырымдамалардың алуан түрлілігінің пайда 
болуы, сапа жүйелерін қалыптастыру әдістеріне ұлттық тәсілдерде байқалған 
айырмашылықтар, сайып келгенде, халықаралық саудада Елеулі техникалық 
кедергілердің пайда болуына әкелді. Қазіргі заманғы нарық сапа жүйелеріне 
бірыңғай бірыңғай талаптарды түсінетін және қолдайтын бірыңғай 
нормативтік-құқықтық базаны қажет етеді, өйткені бұл олардың 
қайталанатын тексерулерінің көп санын азайтуға көмектеседі. Бұл бірыңғай 
стандарттауды қолдана отырып, халықаралық деңгейде сапаны қамтамасыз 
ету шарттарын қалыптастырудың ұлттық тәсілдерін үйлестіруді қажет етті.  
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Сапаны басқару жүйесінің негізгі элементтері. Барлық 
индустриалды дамыған елдерде өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын 
қамтамасыз ету ұлттық ауқымдағы міндет болып саналады, уақыт өте келе 
бұл мәселеде мемлекеттің рөлі артып келеді.

Нарықтық қатынастардың дамуы мен тереңдеуіне, халықаралық 
сауданың кеңеюіне, экологиялық қауіпсіздік пен ресурстарды үнемдеу 
проблемаларының шиеленісуіне қарай әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде 
стандарттаудың, сертификаттаудың және Метрологияның маңызы сөзсіз 
артатын болады. Шетелдік сарапшылардың пікірінше, ұлттық стандарттау 
және сертификаттау жүйелері дамыған елдер, сайып келгенде, нарық үшін 
бәсекелестікте технологиялық артықшылыққа ие болады.

Елдегі нарықтық экономиканың қалыптасуы, кәсіпорындардың сыртқы 
экономикалық қызметінің дамуы, Ресейдің ДСҰ-ға кіруіне жағдай жасау 
үшін стандарттау мен сертификаттаумен тығыз байланысты метрология 
сияқты қызмет саласы маңызды болып көрінеді.

Сондықтан бүгінгі таңда нарықтық экономикасы бар барлық елдер 
өздерінің ұлттық стандарттау, сертификаттау және метрология жүйелерін 
белсенді және дәйекті түрде жетілдіруде және оларды өндірістік-техникалық 
қатынастарды нақты реттеуді қамтамасыз ететін күшті мемлекеттік 
техникалық саясатты жүргізу үшін пайдаланады, сонымен бірге халықты 
және өндірушілерді (меншік нысанына қарамастан) құқықтық және 
экономикалық қорғаумен және жалпы қоғамның мүдделерімен. Бұл ретте 
мемлекеттік техникалық саясат командалық-әкімшілік әдістерді толық 
пайдалануды көздемейді. Дамыған елдерде мемлекет тарапынан сапаны 
реттеу жүйесі, біріншіден, заңнамалық-нормативтік актілер түріндегі 
құқықтық шараларды, екіншіден, әкімшілік шараларды-міндетті талаптар 
мен нормалардың сақталуын қадағалауды пайдалануды көздейді. Бұл ретте 
нарықтық жағдайларда әкімшілік шараларды қолдану аясы көптеген елдерде 
қоршаған ортаны қорғаумен және қауіпсіздікті қамтамасыз етумен 
шектеледі.

Қазақстанның нарықтық экономикаға көшуі осыған ұқсас тәсілді талап 
етті. Сондықтан 2010 жылдың 4 мамырында (№ 274-IV) "тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы" заң қабылданды:

* өнімнің сапасы және өнім сапасы мәселелерінде тұтынушылар мен 
мемлекеттің мүдделерін қорғау;

* өндіріс пен саудадағы техникалық кедергілерді жою;
* әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілікті және мемлекеттің 

халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуының тиімділігін қамтамасыз ету;
* ресурстардың барлық түрлерін үнемдеуге жәрдемдесу;
* өнімнің, шаруашылық объектілерінің өмір сүру, денсаулық, мүлік 

және қоршаған орта үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Көрсетілген Заңға сәйкес, кемшіліктері бар тауарды сату кезінде 

тұтынушы сатушыдан осы кемшіліктерді өтеусіз жоюды немесе ұқсас 
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тауарға ауыстыруды талап етуге құқылы. Егер сатушы (сатушы) тауардағы 
кемшіліктердің Тұтынушының кінәсінен туындағанын дәлелдемесе, сатушы 
тұтынушының талабын қанағаттандыруға міндетті.

Қазіргі жағдайда өнім сапасының деңгейін арттырудың объективті 
қажеттілігі бірнеше себептерге байланысты:

1. өнім сапасы өндіріс тиімділігін арттырудың және тұтастай алғанда 
экономиканың қарқынды дамуының шешуші факторларының біріне 
айналуда;

2. төмен сапалы өнім шығару жеке кәсіпорындарға да, бүкіл ұлттық 
экономикаға да үлкен экономикалық зиян келтіреді;

3. тұтынушының психологиясы мен оның өнім сапасына қойылатын 
талаптары өзгеруде;

4. сапа өткізу нарықтары үшін бәсекелік күресті күшейту жағдайында 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторларының бірі болып 
табылады.

Өнім сапасын арттыру өндіріс тиімділігін арттырудың маңызды жолы 
болып табылады. Өндірістің тиімділігі алынған нәтижелер мен жұмсалған 
шығындардың арақатынасымен анықталады. Тиімділікті екі жолмен 
арттыруға болады: өндіріс шығындарын азайту немесе еңбек нәтижелерінің 
әлеуметтік маңыздылығын арттыру, бұл өнім санының өсуіне ғана емес, 
сонымен қатар оның сапасының артуына байланысты өсуі мүмкін. Бірінші 
жолдың белгілі бір шекаралары бар, екіншісі іс жүзінде шектеусіз.

Өнімнің сапасын жақсарту-бұл өнімнің қажеттіліктерін барынша толық 
қанағаттандыруға бағытталған процесс, оған бұрыннан игерілген өнімнің 
сапалық параметрлерін жақсарту, сонымен қатар оның жаңа түрлерін құру 
және дамыту кіреді.

Өнім сапасының өсуі екі түрлі шектеулерге ие: ғылыми-техникалық 
жетістіктер және қоғамның өндірістік әлеуеті, бұл өнімді құруға және 
пайдалануға қажетті жалпы әлеуметтік еңбек шығындарының мөлшерін 
анықтайды. Қоғамға пікірлері онда еңбек саны, ол қажет құру үшін нақты 
өнімді және қанағаттандыру оны қоғамдық қажеттіліктерді. Экономикалық 
тұрғыдан алғанда, өнімнің сапасын жақсарту ұсынылмайды, тек әлеуметтік 
қажеттіліктерге сәйкес келетін және осы қажеттіліктерді ең аз шығынмен 
қанағаттандыратын. Өнімнің жоғары сапасы-өнімді дайындау және тұтыну 
сатыларында еңбек шығындарын оңтайландыру есебінен белгілі бір 
қажеттілікті қанағаттандыру үшін еңбекті барынша үнемдеуге қол жеткізудің 
дәлелі.

Өнімнің сапасы төмендеген сайын қоғамда тиісті қажеттілікті 
қанағаттандыру үшін қосымша еңбек шығындарының қажеттілігі артады. 
Сонымен, техникалық құрылғылардың сенімділігі мен қызмет ету мерзімінің 
төмендеуімен жөндеу және техникалық қызмет көрсету шығындары артады. 
Егер бұл тұрмыстық техникаға қатысты болса, онда оны жөндеу 
қажеттілігіне байланысты жұмыс және бос уақыттың жоғалуы артады.
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Сапаны жақсарту кәсіпорындар мен өндірушілердің қаражаттарын 
айтарлықтай үнемдеуді қамтамасыз етеді. Бастапқы шығындарға қарамастан, 
шығындарды үнемдеу соншалықты үлкен, сондықтан фирмалар өз 
тауарларының бағасын төмендету бағытында қайта қарастыра алады, бұл 
олардың бәсекеге қабілеттілігін едәуір арттырады, нарықтағы осы
тауарлардың үлесін сақтап, тіпті өсіп келе жатқан пайдаға арттырады. Талдау 
өнім сапасын 2% - ға арттыруға салымдардың артуы оны жобалау сатысында 
пайданың 20% - ға өсуін беретінін көрсетті. Өнім сапасын арттыруға 
жұмсалатын салымдардың өтелімділігі шамамен 900% - ды құрайды.

Әрине, әртүрлі елдердің әртүрлі фирмаларында өнім сапасын 
қамтамасыз ету және жақсарту шығындары айтарлықтай өзгеруі мүмкін. 
АҚШ - та өнім сапасын арттыруға жұмсалатын шығындар орта есеппен 
өнімді өткізуден 3-5% - ды, Батыс Еуропада-6-8% - ды, Жапонияда-3% - ды 
құрайды.

Өнімнің екі аспектісі - сапа мен мөлшер белгілі бір шектерде 
әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруда бір-бірін алмастырады. Осы 
сапа деңгейі бар өнімнің жеке бірлігі бірыңғай қажеттілікті қанағаттандыра 
алады. Осы өнімге қанағаттандырылатын қажеттіліктің барлық көлемі оның 
мөлшерін оның сапа деңгейіне шығару арқылы анықталады. Осылайша, 
қажеттіліктердің белгілі бір көлемін оның сапасы жоғары аз өнімдермен 
қанағаттандыруға болады.

Көп жағдайда сапаны жақсарту тұтыну көлемінің, демек, өндірістің 
өсуін ынталандырады. Бұл жаңа, жоғары сапа жоғары қажеттілікті 
қанағаттандыру үшін жасалып қана қоймай, сонымен бірге бар 
қажеттіліктердің сипатын өзгертеді немесе жаңаларын тудырады және 
әлеуметтік өндірісті дамытуға және адамдардың өмір сүру деңгейін 
арттыруға серпін береді.

Өнімнің жетіспеушілігімен оның сапасы артта қалады деген қате пікір 
бар, өйткені өндірілген барлық заттар сатып алынады. Бірақ төмен сапалы 
өнімдер тапшылықты азайта алмайды, өйткені ол белгілі бір қажеттілікті 
тұтынушылық қасиеттердің жиынтығымен толығымен қанағаттандыра 
алмайды және қысқа мерзімге, егер сапа көрсеткіштері, мысалы, тұрақтылық 
пен беріктік төмендесе. Бұл жағдайда тауарлардың қажетті массасы артады.

Сонымен қатар, өнімнің осы түрінің төмен сапасы басқа түрлердің 
жетіспеушілігін тудыруы мүмкін. Мәселен, жеңіл автомобильдердің 
тапшылығы оларды өндіру бойынша шектеулі қуаттардың ғана емес, сондай 
- ақ металдың төмен сапасының салдары болуы мүмкін; автомобиль 
отынының тапшылығы-қозғалтқыштардың сапасыз болуына байланысты 
оның үлкен үлестік шығындарының салдары; шынайы былғарыдан жасалған 
аяқ киімнің тапшылығы - көп жағдайда малға нашар күтім жасау салдарынан 
шикізаттың төмен сапасының нәтижесі және т. б.

Сапаны арттыру ресурстардың қосымша шығындарынсыз 
шығарылатын өнім көлемінің өсуіне баламалы. Есептеулер көрсеткендей, 
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өнімнің сапасын жақсартуға бағытталған инвестициялардың тиімділігі оны 
өндіру көлемін ұлғайту шығындарының тиімділігінен шамамен 2 есе жоғары.

Өнім қажеттіліктерін қанағаттандырудың ең сенімді жолы-сапаны 
жақсарту. Дамыған тауар нарығы сапа мәселесін жай ғана шешеді: сапасы 
төмен тауар тұтынушыны таппайды. Мұндай жағдайда өнім сапасы оның 
бәсекеге қабілеттілігінің басты көрсеткіші болып табылады.

Жедел бәсекелестік жағдайында шағын және орта фирмалар 
нарығындағы жағдай толығымен олар шығаратын өнімдердің сапасына 
байланысты. Егер ірі компаниялардың жағдайы іс жүзінде мызғымас болып 
көрінсе, өйткені өнімнің бір түрін өндіруде сәтсіздікке ұшырағаннан кейін 
олар оны басқа түрдегі өндірістегі жетістікпен өтей алады, содан кейін 
номенклатурасы жиі шектеулі шағын фирмалардың сапасыз өнімдер 
шығаруы толық банкроттыққа әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, шағын және 
орта фирмалар көбінесе ірі корпорациялардың жеткізушілері болып 
табылады, олар жеткізілетін өнімнің сапасына қатаң талаптар қояды. 
Келісімшарт тек жоғары сапалы өнім өндіруге қабілеттілігін дәлелдеген 
фирмалармен жасалады.

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігіндегі САПАНЫҢ анықтаушы мәні келесі 
фактімен расталады. АҚШ-тың 200 ірі фирмасын зерттеу кезінде 
респонденттердің 80% - ы өнімнің сапасы оны сатудың негізгі факторы деп 
жауап берді. Бірде-бір компания бағаны бірінші орынға қоймады. Соңғы 
жылдары дамыған елдердегі сапа мәселесі жеке фирмалардың 
алаңдаушылығын тоқтатады және ұлттық проблема ретінде қарастырылады. 
Сонымен, өнім сапасын басқару мәселесі Жапонияда маңызды ұлттық міндет 
ретінде қарастырылады, АҚШ-та жыл сайынғы "сапа айлықтары" 
ұйымдастырылады, Швецияда Үкіметтің шешімімен сапа үшін күрестің 
ұлттық науқандары өткізіледі, Голландияда өнім сапасын арттырудың 
жалпыұлттық стратегиялық жоспары әзірленуде.

Дамыған елдерде өнімнің сапасына мұндай мұқият назар аудару бұрын 
аталған объективті себептердің әсерімен, сондай-ақ әртүрлі елдердің жетекші 
фирмалары арасындағы өткізу нарықтары үшін шиеленіскен бәсекелестіктің 
шарттарының, нысандары мен әдістерінің өзгеруімен түсіндіріледі. 
Катализатор-бұл өнімнің сапасы саласындағы" жапон феномені". Жапондық 
фирмалар іс жүзінде әлемдік аудио және видео жабдықтар, сағаттар, 
камералар нарығындағы бәсекелестерді ығыстырды, автомобильдер мен 
басқа да бірқатар тауарлар нарығындағы жетекші американдық және 
еуропалық фирмалар құлдырады.

Көптеген елдер өз тауарларының сапасын жақсартуға және сол арқылы 
Жапониядан келген бәсекелестерге қарсы күресте әлемдік нарықтағы беделі 
мен позициясын қорғауға үлкен күш салуда. Әр түрлі елдердің өнеркәсіптік 
фирмалары өндіріс пен сапаны басқарудың жапондық тәжірибесін 
қабылдайды.

Әсіресе, сапа мәселесі біздің елімізде өткір тұр және оны шешуді талап 
етеді. Бұл проблема біз үшін бұрыннан бар, ол директивалық экономика 
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жағдайында, өнім сапасын қамтамасыз ету және жақсарту бойынша барлық 
жұмыстар жоғарыдан жоспарланғанда және бақыланғанда пайда болды. 
Алайда, тұтынушылардың талаптары нашар ескерілді және өнімнің сапасы 
оның нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі бойынша бағаланды, 
олар көбінесе тұтынушылардың сұраныстарынан артта қалды. 
Өндірушілердің монополиялық жағдайында және сапалы өсуге қуатты 
нарықтық ынталандыру болмаған кезде - бәсекелестік - олар өнімнің сапасын
жақсартуға, осы мақсаттарға қосымша қаржы ресурстарын жұмсауға мүдделі 
емес еді. Содан кейін өнімнің сапасына қатысты жағдай сұраныс ұсыныстан 
асып кеткен кезде тауар тапшылығының өсуімен күрделене түсті, ал 
таңдаудан айырылған тұтынушы кез-келген сапалы және белгіленген бағамен 
тауар сатып алуға дайын болды (бағалар қол жетімді болса да).

Біздің өндірушілер іс жүзінде сыртқы нарыққа шықпағандықтан (аз 
ғана жағдайларды қоспағанда), сыртқы бәсекелестік болмады және біздің 
тауарларымыздың сапасын басқа елдердің тауарларымен салыстырудың 
қажеті болмады.

Қазір, нарық импорттық тауарларға толы болған кезде, сапа мәселесі 
біздің тауар өндірушілеріміздің алдында толық өсуде. Оның шешімінсіз 
біздің өнімдеріміз ел ішінде де, әлемдік нарықта да өткізілмейді.

Біз әлеуметтік қажетті сапа ұғымын анықтаймыз. Бұл өнімнің негізгі 
массасының сапасы ғана емес, оның әлеуметтік пайдалылығының кез-келген 
деңгейі ғана емес, сонымен бірге нақты қажеттіліктерді ескере отырып, оның 
дамуының осы кезеңінде қоғам үшін қажет деңгей. Өнімнің әлеуметтік 
пайдалылығының өлшемі-бұл әлеуметтік қажетті сапа. Әлеуметтік қажетті 
сапа дегеніміз-қоғамның қолындағы ресурстардың барлық түрлерін тиімді 
қолдана отырып, әлеуметтік және жеке қажеттіліктерді қанағаттандыруды 
қамтамасыз ететін өнімнің тұтынушылық қасиеттерінің деңгейі.

Содан кейін өнімнің сапасы оның деңгейі іске асырылатын әлеуметтік 
пайдалылық шегінде болған кезде әлеуметтік қажет болады, ал өнімді 
өндіруге жұмсалатын еңбек шығындары тұтыну құнының бірлігіне 
жұмсалатын әлеуметтік шығындардың орташа арақатынасымен реттеледі. 
Қоғамға қажетті деңгей шеңберінде Өнім сапасын арттыру пайдалылық 
бірлігіне есептегенде шығындарды төмендетумен қоса жүруге тиіс.

Әлеуметтік қажетті САПАНЫҢ шекаралары қандай? Төменгі 
шекараны техникалық сапа деп санауға болады, яғни.оның деңгейі, онда өнім 
әлі де пайдалану құны болып табылады және осы деңгейден төмен ол жеке 
және қоғамның кез-келген қажеттілігін қанағаттандыра алмайтын нәрсеге 
айналады. Әлеуметтік қажетті САПАНЫҢ жоғарғы шегі әлеуметтік 
қажеттіліктің максималды мәні болуы мүмкін, онда өнім сапасы толығымен 
әлеуметтік пайдалылық ретінде әрекет етеді.

Қазіргі уақытта сапа кең мағынада - өмір сапасы, өмір сүру сапасы 
қарастырылған кезде САПАНЫҢ әлеуметтік аспектісі маңызды бола түсуде. 
Бұл сапа объектілерінің жиынтығын білдіреді: қоршаған орта сапасы, 
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денсаулық сақтау, білім беру және жеке даму, тауарлар мен қызметтер, 
коммуникациялар және т.б. [23].

3.1.22 Трикотаж, тоқыма және галантерея кәсіпорындарының 
цехтары мен өндірістеріндегі техникалық бақылау ерекшеліктері

Тоқыма машиналарында өндірілетін жартылай фабрикаттардың сапасы 
(шұлық және трикотаж) көбінесе Иірілген жіп пен жібектің тоқуға дұрыс 
дайындалуына байланысты.

Шикізатты тоқуға дайындау бастапқы, яғни иіру жіптерін, орамаларды 
(копсалар, собықтар, орамалар, куфттар) қайталама орамаларға (бобиналар, 
шпулалар) қайта орауды және бобиналардан, фланецті катушкалардан, 
цилиндрлік патрондардан, куличтерден секциялық-арқау катушкаларына 
немесе таспалы арқау кезінде арқау білікшесінен жібек немесе иірімжіпті 
қайта орауды қамтиды.

Шикізатты тоқуға дайындау процесінде олар ораманың немесе 
ораманың ыңғайлы формасын алып қана қоймайды, жаңа орамалардағы 
жіптердің көлемін (сыйымдылығын) арттырады, сонымен қатар ораманың 
немесе ораманың оңтайлы (біркелкі) тығыздығының арқасында шикізаттың 
тоқу қасиеттерін жақсартады, сонымен қатар тоқу машиналарында цикл 
жасау процестері үшін маңызды жіптердің серпімді қасиеттерін, тегістігін 
және тегістігін арттыратын арнайы өңдеулер.

Шұлық өндірісіндегі техникалық бақылау. Дайын шұлықтар келесі 
көрсеткіштерге сәйкес талаптарға сай болуы керек:

- бұйымдардың дұрыс пішінін және олардың өлшемдерін жалпы және 
учаскелер бойынша (борт, паголенок, із) рұқсат етілген ауытқулармен 
сызықтық өлшеу нормаларына сәйкестігін анықтау;

- тоқу жабдықтарының түрлеріне, кластарына, диаметрлеріне және 
дайын түрінде тігінен тоқу тығыздығына, сондай-ақ борттың созылу 
нормаларына сәйкес;

- тоқудың түрлері: тегіс, өрнектелген, престелген, ақылы, барлық 
учаскелерде сирек кездесетін бұйымдар;

- қолданылатын шикізат түрлерінің толтыру деректері, жіптердің текс 
(саны) және оларды әртүрлі учаскелердегі қосу саны;

- бұйымдарда ілмекті құрылымның әртүрлі зақымдануының болмауы: 
тесіктер, жалпақ ілмектер, өткір деформациялар;

- тігу операцияларын орындау бойынша талаптарды сақтау: стачка, 
бортовка, кеттлевка, Тегістік бөлігінде тығынды тігу, тігістің дұрыс 
құрылымы мен жиілігі, тігін жіптерінің тексі (нөмірі) ;

- бұйымның бүкіл ауданы бойынша біркелкі бояуын, оның көзделген 
беріктік нормаларына сәйкестігін тексеру;

- өнім туралы барлық қажетті ақпаратты қамтитын ықшам таңбалау.
Сонымен қатар, өнімдер сыртқы түрі, түсі және түс қарқындылығы 

бойынша бекітілген үлгілерге сәйкес келуі керек.

  
 



266

Бұйымдардың сапасына қатысты жоғарыда аталған талаптар мен 
шарттарды орындау үшін техникалық персонал мен кәсіпорынның бақылау 
органдары шұлықтар мен шұлықтар жасаудың технологиялық процесінің 
барлық кезеңінде жүйелі немесе мерзімді тексерулерді жүзеге асырады.

Тоқу жабдықтарының жұмысын бақылау. Технологиялық 
жабдықтың жұмысын бақылау дөңгелек орауыш автоматта немесе Котон 
машинасында бүкіл бұйым бойынша тоқу қатарларының санын анықтайтын 
негізгі механизм ретінде есептеу тізбегінің жиынтығын (буындар саны және 
түймелерді орналастыру) тексеруді, сондай-ақ оның жекелеген учаскелері 
бойынша тексеруді қамтиды.

Тексеру үшін цехтың технологиялық зертханасының бақылаушысы 
құю технологиялық картасын және шартты түрде тегіс сілтемелер мен 
түймелері бар сілтемелер бейнеленген санау тізбегінің схемасын қолдана 
отырып, осы мақала мен өлшем үшін өнімнің әр бөлімі үшін түймелердің 
нақты орналасуы мен санау тізбегінің санын салыстырады.

Тексеру нәтижесінде алынған нақты деректер толтыру картасы 
бойынша нормативтермен бірге жеткізіледі (кесте).34).

Қызмет көрсету аймағындағы барлық машиналардың жұмысын тексеру 
нәтижелері айдың соңында жиынтық ведомоске енгізіледі, ол шебердің 
көмекшісінің жұмыс сапасы көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

34кесте. 23 өлшемді 25 артикулді тоқу кезіндегі толтыру деректері

Бұйым учаскесінің атауы және тоқудың 
жылдамдық режимінің сипаттамасы 

Машинаның 
есептеу 
тізбегіндегі 
буындардың саны  

Тоқу 
қатарларының 
саны

 
Шұлық учаскілері
Ролик 1 4 
Паголенок 135 540 
Жоғары 4 16 
Өкше 25 100 
Із 23 92 
Айналмалы күш 2 8 
Шұлық ұшы 29 116 
Пысықтау 3 12 
Шашақ  1 4 
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58сурет. Дөңгелек шұлық автоматтарында шұлық пен ұйық дайындау 
кезінде негізгі бақылау объектілерін және технологиялық өткелдерді 

тексеру

Жартылай 
фабрикаттың 

сапасын бақылау

Құрылғы немесе 
формамен 
бұйымның 

  

Ондаған жұппен 
бұйымды өлшеу 

Тігістің құрлымыен 
және жолдың 

жиелігін таңдап 
тексеру 

Операцияның 
орындалу сапасын 

таңдап тексеру 

Шикізат қоймасы

Бояу-өңдеу операциялары үшін 
партияларды жинақтау 

Бұйымдарды жөндеу 

Бұйымдарды сұрыптау, 
ожіптерден тазарту, оң 
жаққа айналдыру және 

таза, кірге бөлу  

 

Шұлық бастарын 
оверлок машинада тігу 

Күшейткіш жіптерді кесу 
және бұйымды 

айналдыру 

Санау тізбегін сілтемелер саны 
мен түймелердің орналасуы 

  

Тоқу жабдықтарын 
профилактикалық тексеру 

Жіптерді жіп өткізу жүйесі 
арқылы толтыру схемасын 

 

Тоқу кезіндегі иірілген жіп 

Технологиялық режим мен 
құралжабдықтардың жағдайын 

бақылау  

Тәжирибе-бақылау зертханасы.

Шикізатты тексеру.
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59сурет-Капрон шұлықтарын дайындау кезінде негізгі бақылау 
объектілері мен технологиялық өткелдерді бір процессілі котон 

машиналарында торсыз әдіспен тексеру

Трикотаж кәсіпорындарының тәжірибесінде жабдықты 
профилактикалық тексерудің екі әдісінің бірі қолданылады: қатты немесе 
түйін.

Бірінші жағдайда, машиналардың белгілі бір тобына қызмет көрсететін 
шебердің көмекшісі бекітілген кесте бойынша бір аймақты екінші жағынан 
барлық түйіндер мен механизмдер бойынша тексереді.

Жартылай 
фабрикаттардың 
сапасын бақылау 

Бұйымдарды жылжымалы 
қалыптарда тексеру, 

жіптерді кесу, 
талшықтардың кергіштерін 

түзету және таза және 
ластанған заттарға салу 

Шикізат қоймасы 
Технологиялық 

режим мен 
құралжабдықтардың 
жағдайын бақылау  

 

Аспапта немесе 
үстелде бұйымның 
ұзындығын тексеру 

Бұйымдарды ондаған 
жұппен өлшеу 

Биік өкшелердің 
симметриясын 

тексеру 

Шұлықтарды бір процедуралы 
Котон машиналарында 

бескеттлевкалы мысықпен тоқу. 
Жартылай фабрикаттың сапасын 

қарау және топтарға бөлу 

Бұйымдарды тегістеу 

Жіп өткізетін органдарды 
және жіптерді толтыру 

схемасын тексеру 

Санау тізбегі мен басқару 
карталарын тексеру 

Тоқу кезіндегі иірілген 
жіптің үзілуі 

Операцияларды 
орындау сапасын 
іріктеп бақылау 

Бояу-өңдеу 
операциялары үшін 

партияларды 
жинақтау 

Бұйымдарды жамау 
және жіп кергіштерін 

түзету Машинаның негізгі 
тораптары мен 

механизмдерінің жай-
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Торапты тексеру кезінде машинаның барлық аймағындағы шебердің 
көмекшісі белгілі бір уақыт аралығында (апта, онкүндік, ай) бүкіл машинаны 
тексеріп, белгілі бір түйіндер мен механизмдерді тексереді.

Мұндай тексеру кестеге сәйкес жүргізіледі. Белгілі бір әдіс бойынша 
тексеру нәтижесінде шебердің көмекшісі ол тапқан барлық ақауларды 
жояды.

Бекітілген қарау кестелерінің орындалуын және ақаулықтарды жоюды 
бақылауды цех зертханасының қызметкері жиынтық шеберімен немесе 
учаскенің аға шеберімен бірлесіп жүзеге асырады. Кесте бойынша машинаға 
қызмет көрсетуші шебердің көмекшісі тексерген тораптардың 
қанағаттанғысыз жай - күйі анықталған жағдайда тиісті теріс балл қойылады.

Нүктелердегі торапты немесе механизмді бағалау шеберхана үшін 
жасалған арнайы Ережемен белгіленеді. Баллдың мөлшері машинаның 
жұмыс істеуі үшін түйіннің немесе механизмнің маңыздылығына немесе 
өндірілетін өнімнің сапасына байланысты.

Жекелеген механизмдер (тораптар) мен бөлшектер бойынша жабдық 
құрамының кемшіліктері, сондай-ақ профилактикалық тексеруден кейін 
табылған бұйымдардағы ақаулар кейіннен жинақталатын ұпайлармен 
бағаланады.

Төменде жөнделетін және жөнделетін машиналардың түйіндері 
берілген. Баллдардағы ақауларды бағалау машинаның бақыланатын 
торабының әрбір ақауын белгілегеннен кейін жақшада беріледі.

Тоқу механизмі
1.Құлып сақиналарын бекіту (0,5—1).
2.Серіппе ұстағыштарды бекіту және цилиндр серіппелерінің жағдайы 

(0,5).
3.Жапсырмаларды бекіту (0,25).
4.Инелерді орналастыру (0,5-ке дейін; 1 және 1-ден жоғары).
5.Иінтіректі, өкше құлпының механизмін, төменгі цилиндрді, 

сбавочниктер мен қосалқыларды бекіту (1).
6.Бөлу қатарының, көтеру және түсіру құлыптарын бекіту (0,5—1).
7.Құлыптарды өшіретін қамыттарды жоғарғы цилиндрдің өкше 

құлпының білікшелерімен бекіту (0,5).
8.Осьтік бұрандаларды, рычагтарды, Білікше құлыптарын және 

жоғарғы цилиндрдің өкше құлпын бекіту (0,5).
9.Негізгі құлыптардың тағанын көтеру иінтірегінің осьтік бұрандасын 

бекіту (0,5).
10.Азайтқыштың биіктігі бойынша реттейтін бұрандаларды бекіту (0,5-

1).
11. Төменгі құлып жүйесінің бағыттаушы сыналарын бекіту (0,5—1).
12.Платина мен платина механизмінің жағдайы және платина 

механизмін майлау қажеттілігін анықтау (1).
13. Механизмнің жұмыс сапасын анықтау үшін тауарды тексеру (1).
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Тығыздық және есептеу механизмі
1.Тығыздық кронштейнін бекіту (1).
2.Рейтинг жағдайы (1).
3.Тығыздық бұрандаларын бекіту (0,5).
4.Тізбек буындарының күйі (0,5).
5.Жоғарғы цилиндр тығыздығының бұрандаларын бекіту (0,5).
6.Қалыптың барынша төмен түсуін тексеру (0,5).
7.Тығыздық тұтқасының ұстағышын және Рычаг осін бекіту (0,5).
8.Барабанның ұстағыш итергіш серіппесінің болуы (1).
9.Шынжырлы храповик тежегішінің иінтірегін бекіту (0,5).
10.Екі тісті бекіткіштің осіне тізбекті өшіру механизмін бекіту (0,5).
11.Механизмнің ілікті механизмінде жапсырманы бекіту (1).
12.Түйіннің қалыптан тыс жұмысына байланысты бұйымды тексеру 

және ақауды анықтау (1).

Басқару механизмі және бөлу тізбегінің тізбегі
1.Барабанды итергішті бекіту (1).
2.Жапсырмаларды барабанға бекіту (0,5).
3.Бергіш тартқыштарды, рейкаларды, көтергіштерді, барабан иінтірегін 

бекітудің жарамдылығы (0,5).
4.Барабанның тарту болттарын бекіту (0,5).
5.Бөлу қатарының тізбегі тұтқаларының кронштейнін бекіту (0,5).
6.Бөлу қатарының тізбегі қозғалысының тартымын бекіту (1).
7.Бөлу қатарының қозғалыс тізбегінің эксцентрик күйі
8.Басқару механизмінің тежегішін бекіту (0,5).
9. Өнімді тексеру және түйіннің нашар жұмысына байланысты 

ақаулықты анықтау (1).

Жіп беру механизмі
1.Жоғарғы, орта және қосымша кронштейндердің шпулярнигін бекіту 

(0,5).
2.Жыландарды, тежегіш тәрелкелерді және тежегіштерді бекіту (0,5).
3. Тарту серіппелерінің жағдайы (0,5).
4. Иінтіректерді, присучкаларды, тарту шыбығының тартымын бекіту 

(0,5-1).
5. Пышақ тростарының жағдайы және бекітілуі (0,5).
6. Присучка тістегершіктерінің осьтік бұрандасының бекітілуін тексеру 

(0,5).
7. Присучка бөлгішінің иінтірегін және оның итін бекіту (0,5).
8. Жіп нұсқағыштарды орнату және бекіту (0,5—1).
9. Жіптерді дұрыс салу (0,5—1).
10. Бұйымды тексеру және машина тораптарының дұрыс жұмыс 

істемеуінен ақаулықты анықтау (1).
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Қозғалыс және жарық беру механизмі
1.Майлау тесігін және орталық майлау резервуарында майлаудың 

болуын тексеру (0,5—1).
2.Май өткізгіш түтіктің және сүзгі торының жағдайы және машинаға 

бекіту (0,5).
3. Паголенка тістегершігінің түйреуіштерін, тістегершіктерін, 

аралығын және шектеу сақинасын бекіту (0,5).
4. Тұтқаның фланецінде роликтердің болуы, оның айналуы және 

бекітілуі (0,5).
5. Жарық нүктесінің ұстағышын бекіту (0,5).
6. Электр қозғалтқышын бекіту және кабельдерді ілу (0,5—1).

Тарту механизмі және өздігінен тоқтау
1.Себеттерді бекіту (0,5—1).
2. Себетті дұрыс орнату (0,25—0,5).
3. Роликтердің жағдайы (0,5—1).
4.Бекіткіш ит ролигін реттейтін тұтқаларды, иттерді, серіппелерді 

бекіту (0,5).
5.Механизмнің тарту өзегі мен жоғарғы цилиндрді тарту арқылы 

грибокты еркін көтеру және түсіру (0,5).
6. Иненің дұрыс орналасуы және тоқтау плитасының сатысы (0,5—1).
7.Тоқтату серіппесінің болуы және иінтіректерді бекіту (0,5).
8. Механизмнің және тартқыштың ластануы (1).

Жабдыққа профилактикалық жөндеу жүргізуді бақылауды учаскенің 
аға шебері немесе жиынтық шебері цех зертханасының бақылаушысымен 
бірлесіп, өткен тәуліктегі кестеде көрсетілген барлық тораптар бойынша 
техникалық жай-күйі бойынша да, күтіп-ұстау тазалығы бойынша да бір 
мезгілде жүргізеді.

Жабдықты профилактикалық жөндеудің белгіленген кемшіліктері мен 
бұйымдардың сапасы үшін машиналар бекітілген шебердің көмекшісі 
тораптар бойынша кестеге сәйкес жауап береді. Бұйымдар бойынша 
ақауларды түзетуді ауысымында ақаулар табылған шебердің көмекшілері 
жүргізеді.

Тексеру нәтижелері мынадай түрде ресімделеді: тексерілген 
тораптардың саны 100% - ға алынады, баллдардағы белгіленген ақаулар 100-
ден қосылады және шегеріледі. Алынған нәтиже профилактикалық жөндеуді 
бағалау болып табылады.

Машиналарды профилактикалық жөндеу нәтижелерін анықтау тәртібін 
толығырақ келесі есептеуден көруге болады. Мысалы, 10 машинада 
бақылаушы бірден үш түйіннің денсаулығы мен жұмысын тексереді делік. 
Демек, 10х3 = 30 машина тексеріледі. Автоматтардың бірінде 1 балға 
бағаланатын торап ақаулы болып шықты, екіншісінде — 0,5 балға 
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бағаланатын тетік, үшіншісінде — 0,25 балға бағаланатын тетік. Осы тексеру 
бойынша теріс балдардың сомасы құрайды 1+0,5 + 0,25=1,75 балл.

Оң баллдардың саны 30-1,75=28,25 болады, бұл тексерулердің жалпы 
саны жұмыс істейтін машиналардың санын құрайды %;

28,25/30*100=94,2

Егер бір ай ішінде аймақта бірнеше тексеру жүргізілсе, онда олардың 
саны, теріс баллдардың сомасы және жарамды машиналардың саны сол 
принцип бойынша есептеледі.

Фабриканың бас инженері бекіткен осы цехта қолданылатын шкала 
бойынша шебердің көмекшісіне бір ай ішінде шығарылған жабдықтың жай 
— күйін бағалау қабылданады: 92,99%—ға дейін - қанағаттанарлықсыз, 93-
тен 96,99% - ға дейін-жақсы, 97-ден 100% - ға дейін-өте жақсы.

Жабдықтың жай-күйін қанағаттанарлықсыз бағалау кезінде шебер 
көмекшісіне өндірілген өнімнің белгіленген сандық және сапалық 
көрсеткіштерін орындағаны үшін сыйлықақы төлемін төмендетеді.

Жабдықты алдын-ала жөндеу және тексерудің мұндай жүйесі 
кәсіпорында жұмыс істейтін машиналар паркіне техникалық персонал 
тарапынан тиісті қызмет көрсетуге ықпал ететін өте тиімді шара болып 
табылады.

Цилиндрдің жылдам айналымдағы минутына айналу санымен 
өлшенетін дөңгелек-орамдық машиналардың жылдамдығы, әдетте, 
секундомермен өлшенген 15 немесе 30 секундтағы сектордың тербелістер 
саны бойынша тексеріледі.

Жылдамдықты тексеру әдісі келесідей ұсынылады: зертхана 
бақылаушысы оң қолында секундомер ұстайды, ал сол қолдың саусағының 
артқы жағы тербелмелі сектордың астына ауыстырылады.

Бірінші соққы сектор туралы саусақ (ол жарамсыз) кіргізбейді 
көрсеткісін секундомер. 15 немесе 30 секундтан кейін сектордың соққылар 
саны жазылады. Бұл тербеліс саны 1 минутқа сәйкес келетін санға 
көбейтіледі, содан кейін 2-ге көбейтіледі, өйткені сектордың әр толық 
тербелісі үшін цилиндр 2 айналым жасайды.

Котон машиналарының жылдамдығы 1 минут ішінде жіптің қозғалыс 
санымен анықталады.

Тексеру деректері негізінде жылдамдықтың нормадан ауытқуы 
машиналардың әр тобы үшін пайызбен көрсетіледі.

Осы' нақты машина бойынша жылдамдықтың нормадан ауытқу 
жағдайлары туралы бақылаушы ауытқу себептерін жою үшін цех механигіне 
және тиісті жиынтық шеберінің көмекшісіне хабарлайды.

Иірілген жіптің үзілуін тексеруді цех зертханасының бақылаушылары 
жүйелі түрде жүргізеді. Машиналар жұмыс істейтін шыбықтар, ақаулар мен 
бұзылулар салдарынан жіптердің үзілу себептерін талдау үшін өндірілетін 
өнімдердің барлық артикулдары біртіндеп бақыланады.
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Үзілісті бақылау жұмыс орындарынан қандай да Бір нөмірдегі 
иірімжіптің қанағаттанарлықсыз сапасына немесе оны орауға шағымдар 
келіп түскен жағдайларда, сондай-ақ жекелеген тоқу машиналарының нашар 
жұмысы туралы сигналдар болған жағдайда да жүргізіледі.

Бұл тексерулер еңбекті нормалау кезінде және жеке жұмысшылардың 
өндіріс нормаларының нақты орындалуын талдау кезінде қолданылады.

Жартылай фабрикаттардың сапасын бақылау. Егер тоқу 
машинасында-дөңгелек орамалы автоматта немесе Котон машинасында —
дұрыс есептеу тізбегі және қолданыстағы толтыру картасына сәйкес келетін 
жіптерді толтыру болса, өндірілген жартылай фабрикатта тексеріңіз:

- дұрыстығын сызықты өлшеу, өйткені соңғы непо-стоянны және өзгеріп 
тұруы мүмкін үшін неровноты жіптерден, неравно-бір қалыпты керу 
кезінде жиынына, оларды бобина мен жаңсақ жұмыс плотностного 
тетігін;

- өнімнің ақауларының болуы (жұқа, жалпақ ілмектер, суреттің құлауы, 
жіптердің батып кетуі және қалыңдауы және т. б.);
тоқу машинасынан алынған бұйымдардың салмағын анықтау.
Шұлықтарды немесе ұйықтарды әрбір машинада ауысымда кемінде бір 

рет тоқушының өзі өлшейді және бұл параметрлерді цех зертханасының 
бақылаушысы кезең-кезеңімен тексереді. Машинаны басқа өнім 
ассортиментіне толтырғаннан кейін тексеру әсіресе мұқият жүргізіледі.

Дөңгелек шұлықтардың ұзындығын тексеру үшін әр жұмыс орнында 
және зертханада өнімнің жалпы ұзындығының номиналды және рұқсат 
етілген ауытқулары бар белгілер салынған бақылау формаларының 
жиынтығы (винипласттан немесе жылтыратылған ағаштан жасалған) бар. 
Шұлықты немесе шұлықты формаға киген кезде, жұмысшы, ең алдымен, 
өнімнің пятки тігістерінің сызықтары формадағы бірдей қиял сызықтарымен 
сәйкес келетін етіп, оны жол бөлігіне дұрыс отырғызуы керек.

Содан кейін сіз паголенок пен өшіргішті пішінге түзетіп, паголенокты 
мүмкін шегіне дейін күшейтіп, босатыңыз. Осыдан кейін паголенканың 
төменгі жиегі (жағы, өшіргіш) өнімнің нақты ұзындығын көрсетеді. 
Капроннан жасалған дөңгелек шұлықтар, әдетте, машиналардың жанындағы 
сөреге орнатылған металл пішінде өлшенеді; паголенканы тарту шұлықтың 
үлкен серпімді қасиеттеріне байланысты көп күш жұмсамай еркін жасалады.

Егер бақылау формасының сол бөлігіне қатысты бұйымның із бөлігі 
үлкен немесе кішкентай болса, сондай-ақ егер жалпы ұзындық төзімділік 
шегінен асып кетсе, шұлық машинасының тығыздық механизмін және 
сызықтық өлшеулерді қалыпқа келтіргенге дейін жіптердің кернеуін тиісті 
реттеу жүргізіледі.

Котон машиналарынан жасалған шұлықтар кенептермен тексеріледі. 
Ол үшін әрбір шұлықтың бортына машина төсемінің (ине салғыштың) реттік 
нөмірі көрсетілген талон салынады. Тоқу аяқталғаннан кейін алынған 
шұлықтар өлшенеді, оларды котониктің жұмыс үстелінде қолданылатын 
сызықтық белгілерге еркін күйде қолданады.
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Паголенка ұзындығы борттың шетінен бастап іздер басталғанға дейін, 
із ұзындығы — іздер құлауынан бастап өңдеуге дейін тексеріледі.

Негізгі учаскелердің ұзындығының нормадан ауытқуы жағдайында 
тығыздықты кенепте немесе бүкіл машинада реттейді. Шұлықтың 
ұзындығын A-1101 көмегімен дәлірек және техникалық тұрғыдан дұрыс 
өлшеңіз. Бұл құрылғы шұлықтың жалпы ұзындығын және оның жекелеген 
бөліктерін жүктеме астында өлшеу принципіне негізделген (сурет. 60).

60сурет. Шұлықтың ұзындығын және оның жекелеген бөліктерін 
жүктеме астында өлшеуге арналған А-1101 құралы

Құрылғының үш шкаласы бар: бүйірдің ұзындығын анықтауға 
арналған Жоғарғы, шұлықтың ұзындығын көрсететін ортаңғы және төменгі, 
оның көмегімен сіз жолдың жалпы ұзындығын және аяқтың күшейтілген 
бөлігін өлшей аласыз.

Бұл құрылғыны қолданған кезде шұлықтар бүйір мен қақпақтың ең 
шетінде қысылады. Қоныш үш ролик арқылы созылады: жоғарғы 
(қозғалмайтын), ортаңғы (қозғалмалы) және төменгі (қозғалмайтын). Іске 
қосу батырмасының көмегімен құрылғы құрылғы қорабының ішіндегі электр 
қозғалтқышынан жұмыс істейді. Гайка орнатылған бұранда құрылғының 
алдыңғы қабырғасының ойығы арқылы ортаңғы роликпен қосылады.

Бұранданы айналдырған кезде ролик шұлықты тартып, солға қарай 
жылжиды. Құрылғыны әртүрлі жүктемелерге (шекті 6 кГ) реттеуге болады. 
Шұлықтың кернеуі белгіленген мәнге жеткенде, құрылғының қозғалмалы 
бөліктері тоқтайды.

Жылжымалы роликке тік қызыл сызық —көрсеткі бар органикалық 
шыны пластина бекітілген. Пластинка аспаптың орта шкаласына қарсы 
орнатылады. Жылжымалы роликті тоқтатқан кезде, көрсеткі шкала бойынша 
шұлықтың паголенкасының нақты ұзындығын көрсетеді.

Борттың ұзындығын өлшеу үшін оны қоныштан бөлетін сызық 
бойымен тақтайшаны (мысалы, металл сызғышты) қою керек, оның жоғарғы 
шкаласында борттың ұзындығын өлшейді. Сол сияқты, төменгі шкала 
бойынша іздің ұзындығын пятки мен күшейтілген бөлігі өлшейді.

Котон машиналарынан шұлықтардың ұзындығын өлшеу кезінде 
жоғарғы вице қолданылмайды және. Құрылғының механизмдерді бастапқы 
күйіне қайтару үшін кері қозғалыс мүмкіндігі бар.
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Бұл құрылғы әдетте нейлон шұлықтарын өлшейді. Алынған өлшеулер 
кәсіпорынның техникалық бөлімі әр мақала мен өнім мөлшері үшін жасаған 
нормалар мен рұқсаттармен салыстырылады.

Котон машиналарынан жасалған шұлықтар сонымен қатар биік 
өкшелердің бүйірлерінің ұзындығы мен енін (симметриясын) тексеруі керек, 
олар оң және сол жақ арматуралық жіптің әртүрлі кернеуіне немесе доңғалақ 
механизмінің дұрыс реттелмеуіне байланысты бірдей болмауы мүмкін, бұл 
жоғары өкшенің жақтарының әртүрлі тығыздығын тудырады.тігілген 
шұлықта және ақау тудырады-өкшелердің қисаюы.Жоғары өкшенің 
жақтарының симметриясын тексерудің ең қарапайым және сенімді әдісі-тоқу 
машинасының барлық кенептерінен бір шұлық алынып тасталады, содан 
кейін олар станок машинасына тігіледі. Тігілген шұлықтарда пятканың 
ұзындығы мен ені бойынша қисығы көру арқылы оңай анықталады, содан 
кейін ақаулы кенептерде тиісті түзету жасалады.

И-2да және И-4да 34 класты жоғары класты шұлық машиналарында 
өндірілген дөңгелек машиналардан жасалған Нейлон шұлықтарының 
сапасын жақсарту, беріктігін арттыру үшін жақында әртүрлі құрылымдардың 
сирек кездесетін тоқылған шұлықтары жасалды.

61сурет. Сирек кездесетін пресс-тоқу 1: 1 раппортымен тартылған 
ілмегі бар

Алайда, қазірдің өзінде кең таралған 1:3 раппортымен сирек кездесетін 
тоқу цикл құрылымының шығарылмауына толық кепілдік бермейді. Жіп 
сынған кезде, осы тоқу құрылымында тесіктер (тесіктер) пайда болады, бұл 
Ілмек бағандарының тоқуға кері бағытта гүлденуіне әкелуі мүмкін. 
Неғұрлым сенімді-тығыз циклмен 1:1 раппортымен сирек кездесетін пресс-
тоқу (мұндай тоқу шетелде микромеш немесе нон-ран деп аталады). Бұл 
тоқуда пресс ілмектері тоқу жүйесі арқылы және бір ине арқылы ауысады 
(сурет. 61).

1 : 1 раппортымен пресс тоқуды және төрт жүйелі шұлық автоматында 
(И-4да) тартылған ілмекті қолданған кезде жіптің әр түрлі керілуін және 
жүйе арқылы түйілудің әр түрлі тереңдігін қамтамасыз ету қажет.
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1 және 3 жүйеде цикл пайда болған кезде, жіп салыстырмалы түрде 
әлсіз кернеуге және сәл үлкейтілген гл-ға ие болуы керек, ал 2 және 4 
жүйелерде жіптің кернеуі тығыз, ал түйісу тереңдігі қалыпты болуы керек.

Жүйелер бойынша жіптердің дұрыс тартылуын алудың міндетті шарты 
оны арнайы құралдың көмегімен жүйелі (тұрақты) тексеру болып табылады.

Жіптің жүйелер бойынша біркелкі керілуін тексеруге арналған 
аспаптың әрекеті жіптің өту жылдамдығын сақтау және оны машинадағы 
керу құрылғыларын реттеу жолымен теңестіру қағидатына негізделген.

62 сурет. Нығыздалған ілмегі бар нығыз тоқу шұлықтарын тоқу кезінде 
жіптің жүйелер бойынша тартылуын өлшеуге арналған аспап

Жіптің кернеуін өлшеуге арналған құрылғы-бұл металл корпустағы 
қолмен тасымалданатын механизм. Құрылғының негізгі өлшегіші-жоғары 
сезімтал магниттік тахометр. Датчик ойығы бар тез айналатын резеңкеленген 
шкив түрінде жасалған. Жіп екі бағыттағыштың көмегімен ойыққа 
құйылады, олар өлшеуді бастамас бұрын құрылғыдағы түймені басу арқылы 
сұйылтылады. Түйме босатылғаннан кейін жіп бағыттағыштар бастапқы 
күйіне оралады, сыналатын жіп шкивтің айналуына әкеліп, оны айналдыру 
арқылы аспапқа кіргізіледі. Көрсеткі жіптің қозғалыс жылдамдығын
минутына метрмен көрсетеді.

Жылдамдықты өлшеу жұмыс істеп тұрған машинада оны алдын ала 
тоқтатпай жүргізіледі.

Жіпті аспаптың шкивіне салу кезінде батырманы басқан кезде 
бағыттағыштардың ойығында болуын қамтамасыз ету қажет. Өлшенген 
жіптің үзілуін болдырмау үшін шкивтің бірқалыпты үдеуіне арналған 
батырманы мүмкіндігінше баяу түсіру керек. Жылдамдықты өлшеу кезінде 
жіпті оның әдеттегі қозғалыс сызығынан ауытқуға болмайды, яғни жіптің 
бөліктері құрылғыға кіргенге дейін және одан шыққаннан кейін бір сызықта
болуы керек.

Өнімді өндірудің технологиялық режимінің сақталуын тексеру үшін 
жанама көрсеткіш болуы мүмкін: машиналардан шығарылғаннан кейінгі 
салмақ.
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Цех зертханасының қызметкері өнімдерді өлшейді, ол әр түрлі 
мақалалар мен өлшемдегі шұлықтар мен шұлықтардың белгілі бір санын 
(мысалы, 100 жұп) тексеру үшін жүйелі түрде таңдайды.

Әрбір 10 жұп циферблаты бар таразыда немесе таразы квадрантында 
өлшенеді. Содан кейін өлшенген өнім партиясының нақты ылғалдылығын 
анықтаңыз.

Әрбір артикула бойынша алынған орташа салмақ және кондициялық 
салмаққа келтірілген мөлшер толтыру картасы бойынша немесе шикізат 
шығынының қолданыстағы нормативтері бойынша бірдей көрсеткішпен 
салыстырылады.

Тоқыма машиналарынан алынатын жартылай фабрикаттың сапасын 
тексеруді тоқушы олардағы мүмкін болатын ақауларды анықтау, олардың 
өнімдерде пайда болуын болдырмау және алынған жартылай фабрикатты 
технологиялық процесс бойынша кейіннен өңдеу үшін топтарға бөлу 
мақсатында жүргізеді. Машиналардың жұмысын және алынатын 
бұйымдардың сапасын бақылау кезінде тоқушы мыналарды анықтай алады: 
сапасыз жіп — жуан, батып кеткен, бобинаның ішінде ластанған учаскелер 
бар; сынған ине (ине, платина); Ілмек теретін ине; бойлық жолақ; жыртылған 
жиек; негізгі немесе күшейтетін жіптің үзілуі; деформация ілмектер арналған 
капрон чулках. Бұл бұзушылықтарды тоқушы және шебердің көмекшісі 
бобинаны немесе инені ауыстырумен, оны түзетумен және басқа да 
шаралармен дереу жояды.

Тоқушы сонымен қатар цикл құрылымының орындалуын тексереді, 
бірақ өнімнің бөліктері, әсіресе ақылы және өрнектелген. Байланыстырылған 
шұлықтар мен шұлықтарды оларда қандай да бір ақаулардың болуына 
байланысты орналастыруды бір типті бұйымдардың әрбір түрі үшін 
фабриканың өндірістік-техникалық бөлімі әзірлеген қағидаларға сәйкес 
тоқушы жүргізеді. Негізінен төзімділік кестелерін қамтитын бұл ережелер:

1) одан арғы операцияларға шығарылуға жататын жартылай 
фабрикатта тек осындай ақаулар болған, олардың дайын өнімдегі 
маңыздылығы мен ұзындығы II сорт үшін рұқсаттан жоғары болмас еді;

2) бүкіл өнімнің және оның жеке учаскелерінің өлшемдері оның дайын 
формадағы стандарттылығына кепілдік береді;

3) түзетуге болатын ақауларды тоқыманың өзі жояды, мысалы, 
қарапайым талшықтардың қатаюын түзетеді, табыстың басында жіптің үлкен 
ұштарын алып тастайды, ілмектердің деформациясын түзетеді және т. б.;

4) келесі сатыларда түзетілетін ақаулардың ұзындығы оларды түзетудің 
экономикалық орындылығын ескере отырып белгіленді (мысалы, үлкен 
ұзындықтағы жалпақ ілмектерді бірнеше ілмекті бағандарға көтеру көп 
еңбекті қажет ететін операция болып табылады және экономикалық тұрғыдан 
ақталмауы мүмкін);

5) Дайын өнімнің сортына әсер етпейтін ақаулар ескерілді, бірақ 
олардың болуы өңдеудің келесі кезеңдерінде қиындықтар тудыруы мүмкін, 
мысалы, ранжирлеу қатарының болмауы, қысқа немесе тығыз жұмыс, котон 
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шұлықтарындағы жыртылған жиек және ақаулар, оларды кеттель 
машиналарына орау кезінде немесе оларды станок машиналарына тігу 
кезінде қиындық тудырады.

Байланысты бұйымдарды жаю бойынша рұқсат кестелері мынадай 
топтардан тұрады: А) толық мықты; б) толық емес мықты; в) толық емес, 
штопканы талап ететін; г) қалдықтар.

Толыққанды топқа жартылай фабрикаттар жатады, олар мүлдем 
ақаулары жоқ немесе дайын өнім үшін I сұрыпты ақаулары бар және иірілген 
жіптің сапасына байланысты II сұрыпты ақаулары бар, өйткені олар әдетте 
Орындаушының (тоқушының) жұмысына тәуелді емес.

Төмен мықтыларға тоқу машинасының дұрыс жұмыс істемеуінен, 
инелер мен платиналардың жұмысын жеткіліксіз бақылаудан және өндіріс 
мәдениетінің төмендігінен (дақтар, кір) пайда болатын ақаулары бар өнімдер 
жатады.

Үшінші топқа белгілі бір мөлшердегі ілмектер мен тесіктері бар 
шұлықтар мен шұлықтар кіреді.

Олар сорттық өнімдер үшін рұқсат етілген шектерде шұңқырларды 
қажет етеді.

Қалдықтарға кез келген себеп бойынша сорттық өнім үшін рұқсаттан 
асатын ақаулары бар сынықтар мен бұйымдар жатады.

Кестеде. 35 кейбір өнімдерді бұзу кезінде рұқсат етілген.
Қызмет көрсетуші персоналға ақы төлеу тапсырылатын жартылай 

фабрикаттардың сапасына байланысты жүргізілетіндіктен (бағалар 
қалғандарына қарағанда жоғары, ал қалдықтар төленбейді), мұндай 
орналастыру ережелері тоқушы мен шебердің көмекшісін машиналарды 
тиісті жөндеуді қамтамасыз етуге, бұйымдардың өндірілуін белсенді 
бақылауға және алдын алуға мәжбүр етеді.

Сонымен қатар, қызмет көрсететін персоналға өнімді топтарға тапсыру 
үшін белгіленген стандарттар да жақсы жұмыс үшін маңызды ынталандыру 
болып табылады, өйткені әдетте барлық кәсіпорындарда шыбықтар рұқсат 
етілгеннен асып кетсе немесе толыққанды бұйымдар орындалмаса, тоқушы 
мен шебердің көмекшісі өнімнің сандық көрсеткіштерін асыра орындағаны 
үшін төленетін сыйақы төлемінен айырылады.

Тапсыруға ұсынылатын бұйымдарды орналастырудың дұрыстығын 
бақылаушылардың арнайы штатымен іріктеп (10%) тексеру жолымен 
тексереді немесе технологиялық процестің соңғы сатысында — дайын 
сүрлемді бояуға жіберер алдында бөлшектеп тексеру арқылы толық 
тексереді.

Әрбір жұмысшының жұмысын тексеру деректерінен есептік кезең (ай) 
ішінде өзі өндірген өнімдегі "қоқыстану" пайызы шығарылады, ол 
сыйлықақы төлеуді айқындау кезіндегі негізгі көрсеткіш болып табылады 
(белгіленген лимиттен тыс "қоқыстану" пайызы артқан кезде жұмысшыға 
сыйлықақы төленбейді).
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Соңғы жылдары мисков кеттлевкасы операциясын кеңінен 
алмастырған, краеметочном оверлокта шұлықтар мен шұлықтарды тігу 
сияқты операцияның орындалуын тексеруге ерекше тоқталу керек. Қақпақты 
тігу сапасы өнімнің қанағаттанарлық көрінісіне ғана емес, сонымен қатар 
тігістің жеткілікті жұмсақтығы мен икемділігіне де кепілдік беруі керек.

35кесте-ерлер, әйелдер шұлықтарын және балалар шұлықтарын капрон 
жіптерінен тоқу машиналарынан алып тастағаннан кейінгі эластикті ақауға 
жіберу кестесі
Ақау атауы Толыққанд

ы
Мықты 
толық емес
(ақаулы)

Толық емес, 
жамауды 
талап ететін

Қалдықтар

Жіптің біркелкі 
емес жерінен 
батып кеткен 
және 
қалыңдатылған 
жерлер

Онша 
байқалмай
ды

жақсы 
созылған 
кезде 
байқалмайд
ы

- айқын және 
жеткілікті 
созылмайтын

Үш жіптен бір 
жіптің үзілуінен

Болмайды Болады - -

"СВИТ" және 
Д2РЦ" 
машинасынан 
жасалған 
бұйымдар

Сондай Болмайды 1,5 см-ге 
дейін, 
жолдың 
төменгі 
бөлігінде; 
өкшенің
бұрыштарын
да "ақаулы" 
бағанында 
көзделген 
рұқсаттан 
жоғары 5 
ілмектен 
артық емес,

«толық емес» 
графасынан 
сәл жоғары 
штопканы 
талап ететін

"Д2РУ" және 
"СУПЕР" 
машиналарынан 
жасалған 
бұйымдар

Сондай Бұйымның 
кез келген 
бөлігінде де 
1,5 см; 
өкшенің
бұрыштарын
да да 5 
ілмектен 
артық емес

Сондай 
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Жалпақ ілмектер Кез-келген 
жерде бір 
немесе 
бірнеше, 
ұзындығы 60 
см-ге дейін.

Тоқылған 
ластанған жіптер 

жол 
бермейді

кез келген 
жерінде үш 
ілмекті 
қатардың 
болуы 

- "ақаулы күшті" 
бағанында 
қарастырылған 
рұқсаттан 
жоғары»

Иірімжіптің, 
оттен-кидің 
біркелкі емес 
көлденең 
жолақтылығы, 
ұзына бойы 
тығыздалған 
және сиретілген 
қатарлар, 
ілмектердің 
деформациясы

айқын 
емес 

айқын - Нақты 
көрінетін

Ұзартылған
ілмектер; баған 
бойынша 
ілмектер 
жиынтығы 
(бөшкелер) - "
ақаулы, күшті»

10 данаға 
дейін, 
бұйымның 
кез келген 
жерінде 

10 данадан 
астам, кез 
келген 
жерде; бір 
ілмекті 
бағанадан 
артық емес, 
тартылу 
кезінде 
ілмектердің 
үзілуі 
болмаған 
жағдайда

- "ақаулы күшті" 
бағанында 
қарастырылған 
рұқсаттан 
жоғары»

Иненің 
жоқтығынан 
ілмекті бағананы 
өткізу 

жол 
берілмейді
;

жолдың 
төменгі 
бөлігінде бір 
жолаққа 
бұйымның 
кез келген 
жерінде 

"штопканы 
талап ететін 
ақаулы" 
бағанында 
көзделген 
рұқсаттан 
жоғары бір 
жолақ»
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ине 
жүргізушілердің 
бір жолақты 
дұрыс 
орналастырмауы

сондай 1 жолақ кез 
келген 
жерде 

Графада 
көзделген 
рұқсаттан 
жоғары 

Суреттің 
сәтсіздігі 

жол 
берілмейді

байқалмайт
ын

- "ақаулы 
күшті"және 
өткір көрінетін

Ақылы жіптің 
тесілуі

Байқалмай
тын 

Байқалатын - Өткір көрінетін

Май мен кірдің 
іздері

жол 
берілмейді

Өкше
жебесінің 
деңгейінде 
және өкше 
тігістерінде 
дақтар, 
нүктелер, 
бойлық 
және 
көлденең 
жолақтар 
түрінде 

- -

Өкше
көрсеткілеріндегі 
ілмектің кеңеюі 

Айқын 
көрінбейті
н бір ілмек

Бір 
ілмектен 
жоғары

- -

Иірілген жіптің 
бұралуы

Жол 
берілмейді

Жол 
берілмейді 

- -

Таңбалаудан 
қалған жолақтар

Рұқсат 
етіледі

Есепке 
алынбайды

- -

Толық емес РЖ 
қатар

2 см-ге 
дейін жол 
береді

2 см-ден 
жоғары 

шатастырылғ
ан РЖ 
қатарына 

-

Рейтингтегі 
ұзартылған қатар

бірдей рұқсат 
етіледі

Полиамидті синтетикалық жіптерден жасалған шұлық бұйымдарының 
мискаларын тігуді отандық және импорттық өндірістің бір инелі үш ішекті 
оверлоктарында жүзеге асыруға болады. 14 - тен 22-ші сыныпқа дейінгі 
дөңгелек орамалы машиналардан мақта-шұлық бұйымдарын тігу үшін екі 
инелі үш ішекті оверлоктар қолданылады. Бұл операция үшін ең қолайлы-27-
221/сс класындағы "Римольди" (Италия) компаниясының қабаттасуы.

Тігістің сапасына тігістің жиілігі және қабаттасқан тігістің жіптері 
үлкен әсер етеді. 27 221/сс класты машинада тігіс жиілігі оверлоктық жіктің 
толтырылуына байланысты 5 см-ге 65-тен 90-ға дейінгі тігіс шегінде 
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ұсынылады. Тігу кезінде тігіс жақсы ашылып, тегіс болатыны анықталды: 
сол жақ инеге — мақта иірімжібіне 7,5x3 текс (№ 133/3); оң жақ инеге —
капрон жіптеріне 15,6 текс (№ 64) немесе 5x2 текс (№ 200/2); капрон 
жіптеріне — эластик 5x2 текс (№ 200/2) немесе 3,33x2 текс (№ 300/2) 
жиілікте 5 см-ге кемінде 70 тігіс.

Эластик жіптерін ілгіште қолдану тігістің сапасын және өнімнің 
пайдалану қасиеттерін едәуір жақсартады.

Тігу процесінде ине жіптері мен ілмектердің жіптерін дұрыс тарту 
сонымен қатар қатаң өнімдерді сұрыптау операцияларына түзетілгеннен 
кейін серпімді тігіс алудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. 
Жіптердің кернеуін қалыпты реттеуге эмпирикалық жолмен қол жеткізіледі,

яғни жалпақ тігіс алу кезінде.
Сапалы тігіске қол жеткізу үшін сізге де қажет:

- (№1141 бөлік); бұл бөлікті пайдалану тігістің қажетті енін қамтамасыз 
етеді және оны жақсы түзетудің маңызды шарты болып табылады;

- тігістің бұйымның екі жағынан топсаның топсалы қатарларына 
қатысты біркелкі орналасуы клондау мыстық тесіктің бүкіл ұзындығы 
бойынша үш ілмекті қатардан артық болмауы тиіс; 

- осы рұқсаттан артық ауытқыған кезде тігіс, әдетте, жақсы түзетуге 
жатпайды;

- қатты өнімді бөлшектеу және бұру кезінде тігістің бүкіл ұзындығы 
бойынша максималды түзету, әсіресе бұрыштарда, олар формалардың 
арнайы дизайнын қолдану арқылы қол жеткізіледі.
Машиналар мен орындаушылардың жұмысын бақылау аталған 

талаптарды - қақпақты тігу технологиясын сақтау негізінде жүзеге асырылуы 
тиіс.

"Римольди" типті оверлок машиналарында кеттлевка, ілгекті тігу және 
Котон шұлықтарын тігу операцияларын орындау кезінде қызмет көрсетуші 
техникалық персонал - жұмысшылар, шеберлердің көмекшілері, 
Нұсқаушылар мен бақылаушылар ауысым сайын жіктің құрылымының 
дұрыстығын және оның жиілігін, яғни 5 см-ге тігістердің санын көзбен 
тексереді.

Мерзімді тексерулерді цех зертханасының қызметкерлері жүргізеді. 
Котон машиналарынан жасалған шұлықтағы тігістің жиілігі өнімнің әртүрлі 
бөліктерінде ауытқып кететіндіктен (борттағы, өкшедегі, із бөліктеріндегі 
жылдамдықтың баяулауымен жиілік жоғарылайды, паголенка тігісіндегі 
жылдамдықтың жоғарылауымен - азаяды), оны қатаң белгіленген жерде -
паголенкада, егер өнім қалыпты созылған жағдайда бақылау формасына 
қойылған болса, борттан 15 см қашықтықта тексеру керек.

Тексеру әдетте шаблонның көмегімен жүзеге асырылады-ұзындығы 5 
см болатын қауіп белгісі бар металл пластина.

Шұлықтар мен шұлықтар үшін шұлықтар киілмейді, бірақ арнайы жиек 
(қабаттасу) тігісімен тігіледі, әртүрлі дизайндағы пішіндер қолданылады 
(сурет. 63), тігісті түзету үшін қызмет етеді.
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63сурет.Торлағышты тігіспен тігілген қалпақшаны түзету үшін 
формаға киілген шұлық

Жақсы түзету-бұл дайын өнімде тегіс, серпімді, жақсы созылатын мыс 
тігісін алудың маңызды шарты, ол кеттельден аз ерекшеленеді

Екі жақты ілмелеу, ілгекті тігу және бұйымдарды тегістеу ақауларын 
осы операцияларда қолданылатын нұсқаулыққа сәйкес цех бақылаушылары 
әрбір жұмыс орнында іріктеп тексереді.

Жұмысты бастамас бұрын, қызметкер тігістің сапасын және оның 
түзетілуін тексеруге міндетті. Өрескел тігісі бар бұйымдарды шығаруға 
болмайды.

Тігіс серпімді және оңай түзетілуі керек. Жіктің жиілігі және жіптерді 
түзету техникалық бөлім белгілеген толтыру деректеріне сәйкес келуі тиіс.

Тігістің бұрмалануы үш цикл қатарынан рұқсат етіледі. Тігістен 
бұрыштардың биіктігі 0,5 см-ден аспайды, дестелегіш тігісті өткізуге, бір ине 
жіппен тігуге, толық тігуге жол берілмейді. Бұйымның алдыңғы жағына 
шығатын тігін жіптің түсі бұйымның негізгі жіптерінің түсіне сәйкес келуі 
тиіс. Стек тізбегінің ұзындығы 5 см-ден аспауы керек, ал сұрыпталғаннан 
кейін 1,5 см-ден аспауы керек.сұрыптаушы тігісті өнімнің бүкіл еніне түзетуі 
керек.

Шұлық-ұйық бұйымдарын сұрыптау. Шұлық өндірісінде ауыр 
жартылай фабрикаттарды өңдеудің соңғы жұмысы-бұл өнімдерді бөлшектеу 
немесе сұрыптау. Бұл операцияда шұлықтар мен шұлықтар жіптердің, 
тігістердің тізбегінің шамадан тыс ұштарынан тазаланады, алдыңғы жағына 
бұрылады, арнайы нысандарда немесе SBR-1 түріндегі жылжымалы 
нысандарда мұқият қаралады, содан кейін әрлеу бояу талаптарына сәйкес 
топтарға орналастырылады. Бұл жағдайда тесіктері бар өнімдер шұңқырға 
қойылады.

Әйелдер шұлықтарын және әсіресе нейлон жіптерінен жасалған 
бұйымдарды жылжымалы нысандарда қарау керек, өйткені бұл ретте: созылу 
күштерінің әсерінен жіптің әлсіз тұстары (негізінен қонышта) немесе тігу 
кезінде ілмектердің болмауы анықталады; элементар талшықтардың барлық 
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кергіштері оңай түзетіледі; барлық ақаулар, әсіресе тігістер, өкшелердің 
қисықтары, ілінісу сызықтарының асимметриясы және т. б. өте жақсы 
көрінеді.

Дөңгелек орамалы автоматтар мен котон машиналарында өндірілетін 
синтетикалық немесе жасанды талшықтардан жасалған қатты шұлықтарды 
сұрыптау үшін пневматикалық бұралуы бар "Инспекторатик" (Франция) 
немесе ЧБМ-2м сияқты жетілдірілген машиналар қолданылады (сурет. 64) 
СБР-1 қол ақауын шығаратын станоктармен салыстырғанда сұрыптау 
сапасын жақсарту кезінде еңбек өнімділігін бір жарым есе арттыруға және 
керілудің пайда болуын жоюға мүмкіндік беретін.

Қатты өнімді шығару кезінде өнімді орналастыру ережелері оны тоқуға 
қарағанда басқа принцип бойынша жасалады. Өнімдер екі топқа бөлінеді: 
таза және ластанған.

Бірінші топқа ақаулары жоқ немесе ақаулары бар шұлықтар мен 
шұлықтар кіреді, олар дайын түрдегі сұрыптық өнімдер үшін қарастырылған, 
бірақ ешқандай ластанбаған.

64 сурет. ЧБМ-2М маркалы шұлық-брак машинасы

Екінші топқа алдын-ала өңдеумен қара немесе ашық түстерге бояу 
үшін бояу цехына жеке партиялармен жеткізілетін ластанған өнімдер кіреді.

Бояу мен әрлеу алдында қатты шұлықтарды бөлшектеу ережелерінің 
үлгісін қарастырыңыз.

Барлық шұлық-ұйық бұйымдары шұлық цехынан шығарылғанға дейін 
тиісті операциялардан (бөлшектеу немесе бүлдіру) өтеді, онда олар жіптер 
мен жіктер тізбегінің ұзын ұштарынан тазартылады, артикулдар, өлшемдер 
бойынша "таза" және "қара"топтарға бөлінеді.

"Қара" тобының өнімдері ондаған жұппен жабдықталған және қара 
байланыстармен байланған. Цехтан ақау шығаруға жол берілмейді.

Жіптердің ұштарын тазалау кезінде келесі талаптар орындалады:
1.Жіптерді ауыстыру және өшіргішті паголенкамен қосу орындарында 

өнімдерде қалған жіптердің ұштары 2 см-ден аспауы керек.
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2.Кеттель және дестелегіш жіктер тізбектерінің жіптерінің ұштары 1,5 
см-ден аспауы тиіс.

3.Өшіргіш пен паголенканың түйіскен жеріндегі жіптердің ілулі 
ұштарынан ілмектер 5 см ұзынырақ кесіледі.

4.Өшіргіш роликіндегі және бұйымдардың бүйіріндегі жіптердің 
ұштары 0,5 см-ге дейін рұқсат етіледі.

Барлық шұлық-ұйық бұйымдарында өшіргіш білікшелері мен 
ернеулерін нашар тазалауға жол берілмейді.

Өнімдерді топтарға бөлу кезінде негізгі ережелер мыналар болып 
табылады.

1."Таза" бұйымдар тобында ақауларға жол беріледі: бұйымның кез 
келген жерінде үш ілмекті қатарға дейін тоқылған ластанған жіптер; түрлі-
түсті бордың іздері, шаңның жеңіл ластануы.

Ағартуға ұшыраған қатал әйелдер, балалар шұлықтарында "таза" 
тобында ешқандай ластануға, оның ішінде түрлі-түсті бордың іздеріне жол 
берілмейді.

2. "Қара" тобына "таза"тобы үшін рұқсаттан асатын ластанған және 
майлы дақтары бар барлық өнімдер кіреді.

3.Егер бір өнімде екі түрлі ластану болса, олардың әрқайсысы "таза" 
тобы үшін рұқсат етілген шектерде болса, мұндай өнім "қара"тобына жатады.

4.Брак-қалдықтарға жатпайтын басқа тоқыма ақаулары бар бұйымдарға 
екі топта да рұқсат етіледі.

Некеге (қалдықтарға) келесі ақаулары бар өнімдер жатады.
1. Үш ілмектен артық тоқылған ластанған жіптер.
2.Иірілген жіптің біркелкі болмауынан немесе бөтен жіптің жұмыс 

істеуінен айқын көрінетін сақиналы қалыңдау.
3.Ақауы жоқ екі бұралған жіптен жасалған бұйымдарды қоспағанда, 

өкшеде, ізде, мишықта күшейткіш жіптің болмауы (ілмекті қатарлардың 50% 
- дан астамы) және биік өкшеде күшейткіш жіптің ішінара болмауы, ал 
тарақталған ақылы шұлықтарда жолдың төменгі бөлігінде ұзындығы 0,5 см-
ден асатын жіптің болмауы.

4.Ақылы (жібек) жіптің екі ілмектен жоғары ілгіште үзілуі және кез 
келген мөлшердегі мақта-мата жіптің үзілуі.

5.Бір немесе бірнеше тесік мөлшері: ерлер, жасөспірімдер, әйелдер, 
балалар шұлықтарының, балалар шұлықтарының кез келген бөлігінде 1 см -
ден астам; кардтық иірімжіптен жасалған әйелдер шұлықтарының кез келген 
жерінде 1 см - ден астам, ал паголенканың төменгі бөлігінде - 0,2 см - ден 
астам; 1 см - ден астам-бортты тігу орнында, өкшеде, ізде және тарақталған 
иірімжіптен және вискозды жіптерден жасалған әйелдер шұлықтарының 
мишкасында; қоныштың жоғарғы бөлігінде 0,7 см-ден астам және 
паголенканың төменгі бөлігінде 0,2 см-ден астам.

6.Иненің болмауына байланысты жолақтар: иірілген жіптің кез - келген 
түрінен әйелдер шұлықтарында - жолдың жағында және төменгі бөлігінде 
(пятки, із, тінтуір); әйелдер, ерлер шұлықтарында және балалар өнімдерінде -
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пятки, із және тінтуір; ерлердің өрнектелген шұлықтарында-кез-келген 
жерде.

7. Ине жиынтығы, яғни баған бойынша сығымдалған ілмектер 
("көбелектер"): әйелдер шұлықтарында - қоныштың төменгі бөлігінде және 
жоғарғы бөлігінде жыртылу; бұйымдардың қалған топтарында - біреуден 
артық ілмекті баған. 8. Кеңейтілген ілмектер: кардты, тарақты және вискозды 
иірімжіптен жасалған бұйымдарда оннан астам ілмектер.

9. Кеттель тігісінің бұрыштарының биіктігі 0,5 см - ден астам, ал 
дестелегіш тігістің бұрыштары 1 см-ден астам.

10. Көлемі 2 см-ден асатын жіп бағыттағыштарды ауыстырудан және 
өкшенің ортаңғы сызығынан ығысудан түрлі-түсті жолақтардың түсуі.

11. Капрон жіптерін қонышқа немесе жолға қосу.
12. Бұйымның бүйіріндегі резеңка тамырының бір цикл қатарынан 

артық үзілуі.
13. Бір раппорттан артық қарлығаш тоқудың кезектесуінің бұзылуы.
14. Тапталып бүлінуі негіз болып табылады рингеля сурет пен суретті 

носках, искажающаясурет.
15. Жасанды тігістің болмауы (бортта - 2 см - ден астам, өкшеде-0,5 см-

ден астам).
16. Борттық тігістің жиілігі 22 тігістен кем және ұзына бойы 5 см-ге 26 

тігістен кем.
17. Жоспарланған бұйымдардағы мақта-мата жіптерінің сынамалары 

бұйымның кез келген бөлігіндегі ілмекті қатар бойынша 2 см жоғары; 
тесіктердің шамасын ең кең бөлігі бойынша өлшейді.

Өнімнің барлық топтары бойынша бөлшектеушілердің дұрыс жұмыс 
істеуін осы Нұсқаулыққа сәйкес цехтың ақаулы бақылаушылары іріктеп 
анықтайды. Ішінара тексеру нәтижелері ведомоске енгізіледі.

Қателіктермен разборщиц деп санайды:
1.жақсы өнімдердегі тесіктер мен жалпақ ілмектерді өткізіп жіберу;
2. "таза" және "қара" па өнімдерінің дұрыс орналаспауы және иірілген 

жіптің көлеңкесі
3. артикулдар мен өлшемдер бойынша бұйымдардың дұрыс 

орналаспауы;
4. ондаған өнімнің дұрыс емес саны;
5. бұйымдардағы өшіргіштер мен ернеулердің білікшелерін нашар 

тазалау;
6. осы нұсқаулықта белгіленген шектерден асатын жіптер мен резеңке 

веналардың ұзын ұштары;
7. толығымен бұрылмаған және нашар түзетілген өнімдер;
8. тігістері түзетілмеген бұйымдар (мысталған).
Қолданыстағы нұсқаулықтардың сақталуын, операциялардың дұрыс 

орындалуын және тоқу машиналарынан берілетін жартылай фабрикаттардың 
сапасын бағалауды технологиялық зертхана арқылы цех (өндіріс) бастығына 
бағынатын бақылаушылардың арнайы штатымен өнімді іріктеп тексеру 
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арқылы жүзеге асыруға болады. Алайда, бұл әдіс айтарлықтай кемшіліктерге 
ие.

Біріншіден, кез-келген селективті тексеру сияқты, ол әрдайым өнімнің 
сапасын, демек, Орындаушының нәтижелерін дұрыс көрсете алмайды.

Екіншіден,таңдамалы тексеру кезінде келесі операцияларға сапасыз 
өнімдердің шығуы сөзсіз.

Сондықтан, шұлық цехының шығарылымындағы барлық өнімдерді 
қарау (бөлшектеу) кезінде тоқу ақауларын тексеру және есепке алу тиімдірек, 
бұл Шығыс жұмысының негізгі мақсатына сәйкес келеді - бұйымдарды 
жіптердің ұштарынан тазарту, оны алдыңғы жағына бұру және бояу алдында 
дайын жартылай фабрикатты таза және лас етіп орналастыру.

Шығарылымда тоқудың барлық (100%) ақауларын есепке алуды жүзеге 
асыру үшін, яғни тоқушы өндірген бұйымдардың сұрыптылығын дұрыс 
көрсету, ол оларды топтарға жинақтап тапсырады: толық, толық емес берік 
және штопка,- соңғы операцияға дейін бөлшектеу - ондаған жұп бұйымдар 
оларды өндірген тоқушының жұмыс нөмірімен жетуі қажет. Ол үшін әр он 
жұп жапсырмамен бірге жүреді, үлкен көлемде өндіріс кезінде әр өнімнің 
сапасы борттағы қызметкердің мөртаңбасымен немесе паголенканың 
жоғарғы бөлігімен оңай жуылатын бояумен белгіленеді.

Бөлшектеу, өнім жұптарының қайраткерлерін бір-бірлеп тексере 
отырып, ақауларға байланысты осы ондықта болмауы керек, мысалы, толық 
емес, тесілген немесе берік некеде және т.б. мұндай өнімдердің санын бөлуші 
ілеспе белгіге бекітеді және қабылдағышқа береді, ол ақаулардың 
нәтижелерін әр тоқушының жеке шотына жазады.

Бір айдағы жеке шоттың қорытындысы әр тоқушының жұмысы 
бойынша дұрыс емес ақаудың (қоқыстанудың) көрсеткішін береді және оның 
белгіленген лимитке қарсы асып кетуі Орындаушыны сыйақы төлемінен 
айыруға әкеп соғады.

Бұдан басқа, осы есепке алу деректерінің негізінде машиналардан 
алынған бұйымдардың сорттылығына түзету енгізіледі.

Бояуға арналған бұйымдарды жинақтау бояу партиясының көлеміне 
байланысты жүргізіледі. Әдетте, соңғысы бір мақала мен өлшемнің 
өнімдерінен жасалуы керек, бірақ бояу және әрлеу өндірісінің талаптарына, 
оның мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне байланысты топтаманың басқа 
нұсқаларын жасауға болады.

Трикотаж, тоқыма және галантерея өндірісіндегі техникалық 
бақылау. Трикотаж және тоқу цехтарында зығыр, үстіңгі және қолғап 
бұйымдарын тігу үшін кенеп жасалады.

Тоқу жабдықтары машиналардың келесі негізгі түрлері мен түрлерінен 
тұрады. Дөңгелек: мальез, МТ және КТ, әр түрлі типтегі көп амалы: МС-3, 
МС-5, МСПН-16, МСН-2, ластичный КЛ-2, КЛ және екі пластикалық 
(интерлок), кругофанговые және т. б.

Жазық: негізгі тоқу вертелочные машиналар, рашель, рашель-вертелки, 
плоскофанговые, оборотные и ряд других.
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Толтырудың маңызды параметрлері: машинаның түрі мен класы, жіп 
(№) және иірілген жіп түрі, қоспалар саны, кенептердің тоқу сипаты дәл 
анықталғандықтан, Ілмек ұзындығы мен тоқу тығыздығы тоқу процесінде 
ауытқуларға ұшырауы мүмкін. Сонымен қатар, бақылау кенептің берілген 
және дұрыс цикл құрылымын алуға және оны ең аз ақаулармен өндіруге 
бағытталған.

Дөңгелек сүргілеу машиналарында тоқу процестерін бақылау.
Тоқу процесінде матаның тығыздығы иірілген жіптің біркелкі болмауына, 
орамдағы жіптердің біркелкі созылмауына байланысты үнемі өзгеріп 
отырады, сонымен қатар машинаның негізгі механизмдерінің жай-күйіне 
және реттелуіне байланысты: жіп беру, тоқу және тарту. Сондықтан тоқу 
тығыздығын тексеруді әр машина үшін ауысым сайын оған қызмет 
көрсететін шебердің көмекшісі жүргізеді. Қатты кенеп өзінің параметрлері 
бойынша айтарлықтай ерекшеленетіндігіне байланысты, компанияның 
техникалық бөлімі тоқу машинасында жасалған кенеп үшін толтыру 
тығыздығы мен ілмектердің ұзындығын жасайды.

Цехтың технологиялық зертханасы тығыздықты тексеріп, оның 
нәтижелерін арнайы журналдарға тіркейді. Белгілі бір уақыт кезеңіндегі 
тексеру деректері машиналарға қызмет көрсету сапасын бағалауға мүмкіндік 
береді. Тығыздық режимін сақтау қызмет көрсететін персоналдың жұмыс 
сапасының сипаттамасының негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

Тығыздықты тексеру өлшемі 25×25 (немесе 50×50) мм үлкейткіш 
әйнектің және ұзындығы 50 мм болатын металл шаблонның көмегімен 
жүзеге асырылады.тоқудың нақты тығыздығы келесідей анықталады.

1. МТ және мальез машиналарында бақылаушы ілгектің көмегімен 
инелердің біріне түрлі-түсті жіптің бір бөлігін (жақсырақ қара түсті) киеді. 
Содан кейін машинаның барысында ол цилиндрдің толық төңкерістерінің 
санын есептейді, ол байланыстырғыш жүйелер санына көбейтіліп, 
белгіленген толтыру тығыздығына (Рв) тең жолдар санын береді.

Мысалы: 56 мм-ге арналған 50 ілмектің тығыздығының тығыздығы, 
машинада 4 вижу жүйесі бар. Сондықтан, 5 см-ге орнатылған тоқу 
қатарларының санын алу үшін машина 56/4=14 революция жасауы керек. 14 
айналымнан кейін машина тоқтатылады және сайтқа инелерде орналасқан 
ілмектер қатарынан түрлі-түсті жіппен белгіленгенге дейін шаблон 
қолданылады. Егер кенептің бұл бөлігі 5 см-ден асып кетсе, онда кенептің 
тығыздығы 5 см-ден аз болса, онда кенеп тығызырақ болады.

Интерлок, өшіргіш және көп өздігінен жүретін (МС, шок, МСН және 
т.б.) машиналарда кергіш біліктің астынан істелген жайма орамынан лупа 
салынатын учаске оралып, лупа рамасында көрінетін қатарлар саны 
есептеледі.

Ыңғайлы болу үшін, өшіргіш және екі пластикалық машиналарда 
кенептің тексерілетін бөлігін машинаның төсегіне қоюға болады. Тоқу 
тығыздығын реттеу ауытқулар анықталғаннан кейін дереу жүзеге 
асырылады.
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Тарақ матасын шығаратын машиналарда футерлі жіптің ілмектерінің 
ұзындығы үлкен мәнге ие.

Қапталғаннан кейін матаның сапасы көбінесе топсаның мөлшеріне 
және ілмектер мен бағандардың біркелкілігіне байланысты. Циклдің 
жеткіліксіз ұзындығы қысқа серпімді емес қаданың пайда болуына, шамадан 
тыс үлкен — ұзын қаданың пайда болуына әкеледі, ал жүйелердегі 
ілмектердің біркелкі еместігі және инелердің нашар түзетілуі кенептің 
жекелеген бөліктерінде төменгі жіптерді немесе қайта өңдеуді тудырады. 
Сондықтан футерлі жіп ілмегінің ұзындығын әрбір машинада технологиялық 
зертхананың зертханашысы жүйелі түрде тексеріп, оны толтыру деректеріне 
сәйкес келтіруі тиіс.

Машинадан алынған кенептің кесілген бөлігінен ілмектің ұзындығын 
тексеру үшін трикотаждың алдыңғы жағында 100 Ілмек бағанасы есептеледі. 
Бұл бөлім Жалпы аймақтан кесіледі, содан кейін футерлі жіптің жеке 
сегменттері оралып, өлшенеді (әр тұтқыр жүйеге бірнеше өлшеу). Бір тоқу 
жүйесінен сегменттердің орташа ұзындығы, .100 - ге бөлінген топсаның 
нақты ұзындығын, ал барлық өлшенген қатарлардың арифметикалық орташа 
мәнін машинадағы аяқтың нақты ұзындығын береді.

Машина жұмысының жылдамдығын уақыт бірлігі ішінде (1 мин) 
цилиндр айналымдарының саны бойынша секундомердің көмегімен 
тексереді: МТ машиналарында - ширатқыштың қозғалысы бойынша; 
интерлок, өшіргіш, МС-5, шок-16 машиналарында - тарту механизмінің 
қозғалысы бойынша.

Трикотаж өндірісінде кешенді әдіс қолданылады, яғни.алдын-алуға 
ұшыраған осы машинаның барлық түйіндері мен механизмдерін бір уақытта 
тексеріңіз. Түйіндердің, механизмдердің және жекелеген бөлшектердің жай-
күйі баллмен бағаланады. Тоқу жабдықтары үшін жіп өткізгіш жүйенің 
жағдайы, сондай-ақ цикл түзілуіне тікелей қатысатын барлық органдар 
ерекше маңызды.

Төменде профилактикалық тексеру және жөндеу туралы нұсқаулыққа 
сәйкес бекітілген кесте бойынша шебердің көмекшісі тексеретін интерлок 
машиналарының механизмдерінің түйіндері келтірілген. Жақшада 
келтірілген баллдардағы Жекелеген тораптар мен механизмдердің жай-күйін 
бағалау олардың технологиялық процестің қалыпты жүруі үшін мәніне, 
төсемнің сапасына және жабдықтың ақаусыздығына әсеріне байланысты 
белгіленген. Машина бойынша жалпы балл саны 100.

Ілмек пайда болу механизмі
1. Клапан ашқыш щеткалардың және тазалау щеткаларының болуы 

және жарамдылығы (4).
2. Теңгергіштерді орнату (4).
3. Жіп бағыттайтын планкаларды орнату (4).
4. Жіп үзілген кезде бақылау ілгектерінің болуы және жарамдылығы 

(5).
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5. Барлық жіп бағыттайтын көздердің және ілгектердің болуы және 
олардың жарамдылығы(5).

6. Жіп беретін тегершіктерде майшамырлардың болуы (3).
7. Жіп беретін Тегершіктердің біліктерінде жаңғақтардың болуы (3).
8. Жіптің берілісі (4).
9. Жіп беретін тегершіктерде барлық қоршаулардың болуы, (3).
10. Қысқыш (ине) серіппенің жарамдылығы (3).
11. Шамның (артқы жарықтың) жарамдылығы және оған 

шағылыстырғыштың болуы (шам машина тұрған кезде ғана жануы керек) (3).
12. Машинада барлық май майларының болуы және олардың 

жарамдылығы (3).

Тоқтату механизмі
1. Инелер сынған кезде тоқтаудың болуы және олардың жарамдылығы 

(5).
2. Жіп үзілген кездегі аялдамалардың жарамдылығы (бақылау ілгегі) 

(5).
3. Жайма бөлшегі істелген кезде тоқтаудың ақаусыздығы (5).
4. Жіпті қатайту кезінде тоқтаудың жарамдылығы (5).

Жетек механизмі
1. Конус арқылы вариатордағы май деңгейі (4).
2. Вариаторды жылыту (4).
3. Вариаторда жылдамдық көрсеткісінің болуы және оның 

жарамдылығы (4).
4. Қоршаулардың болуы және жарамдылығы (5).

Кенепті тарту және илектеу механизмі
1.Кенепті тартудың біркелкілігі (екі жағынан) (5).
2. Жайманы домалату білікшелеріндегі тексроп пен белдіктің 

ақаусыздығы (5).
3.Реттеу бұрандасының ақаусыздығы (4).
4.Пышақ қоршауларының болуы және дұрыс орнатылуы (5).
Бақылау тексеруін өткен тәуліктегі кестеде көрсетілген барлық 

машиналар олардың техникалық жай-күйі мен тазалығы бойынша жүргізеді.
Машинаның механикалық бөлігімен бір уақытта осы машинадағы 

кенептің сапасы тексеріледі. Машинаның ақаулығынан кенептің ақауларын 
тексеру кезінде жиынтықта жұмыс істейтін шебердің көмекшісі жояды. Егер 
қайталама тексеру кезінде жабдықтың байқалған ақаулары түзетілмесе, онда 
оларды екінші рет есепке алады және белгіленген баллдар мен бағалаудың 
жалпы шәкіліне сәйкес шебердің осы көмекшісінің жабдығын 
профилактикалық тексеру бағасына қосады. Өте жақсы, жақсы немесе нашар 
бағалау % - бен көрсетілген балл санымен бағалағанда тиісінше беріледі: 97 
— 100; 93 — 96,9 және 92,9-ға дейін.
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Шамамен бірдей салмақтағы (әртүрлі артикулды жаймалар 
кесектерінің орташа салмағын техникалық бөлім орнатқан) 2-3 ауысымда 
жұмыс істеген жайманың әрбір бөлігін тоқушы алып тастайды және сапасын 
тексеру үшін ақаулау станогына береді. Кенепті дөңгелек роликті 
машиналардан ажырату үшін әртүрлі дизайндағы және жұмыс принципіндегі 
машиналар қолданылады.

Олардың кейбіреулері кенепті екі жағынан екі қызметкерге төменнен 
жоғары қарай (таразыдан) жылжытқан кезде көруге мүмкіндік береді, ал ол 
жоғарғы жағына орамға оралады немесе төмен түсіп, өзін-өзі ұстағышпен 
кітапқа бүктеледі. Басқа конструкциялар кенепті бір жұмысшының екі 
жағынан бір уақытта басқаруға мүмкіндік береді. Бұл машиналар жұмыс 
уақытының шығыны бойынша өнімді болып қана қоймайды, сонымен қатар 
ақауларды тесіктермен және ілмектерді көтерумен біріктіруге мүмкіндік 
береді, сондықтан қажетсіз өтулерден аулақ болыңыз (ақаулық — шұңқыр). 
Бұл машиналардағы кенептің қозғалыс схемасы суретте көрсетілген. 65.

Әрбір ақаулы станок кесекті өңдеуге қатысқан әрбір тоқымашының 
ауысыммен өндірілген өнімін өлшеуге арналған таразылармен және төсемнің 
ақауларын есепке алуға арналған шоттармен де ауысыммен жабдықталған.

Кенепті дөңгелек роликті машиналардан бөлшектеу үшін Вичуга 
машина жасау зауытының BN-120t маркалы ақаулы машинаны ұсынуға 
болады. Бұл машина ені 250-ден 1000 мм-ге дейін қатал және боялған 
дөңгелек трикотаждың барлық түрлерін екі жақты сұрыптауға (қарауға) және 
илеуге арналған, матаның сызықтық жылдамдығы 5-тен 55 м/мин дейін 
орамнан немесе кітапшадан орамға дейін.тоқыма және бояу-әрлеу 
цехтарында тоқылған кәсіпорындар.

Машинаға бір жұмысшы 80- 90 кг/сағ өндіру кезінде қызмет көрсетеді.
Дөңгелек трикотаж жайманы жарамсыз ету кезінде кулирлі тегіс және 

ақылы жайманы дұрыс емес жағынан, футерленген және көп самалы 
машиналардан кулирлі - алдыңғы жағынан қарайды. Екі пластикалық кенепті 
екі жағынан қарау керек.
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65сурет.Ақауы бар машинадағы жайманың қозғалыс сызбасы

Сортты анықтау кезінде олар келесі ережелерді басшылыққа алады.
1.Ақауларды есепке алуды кесектің соңынан 10 см қашықтықта 

жүргізеді.
2.Ілгек немесе инемен қалпына келтірілген ілмектер деп саналады. 

Сорттық өнімдегі тесіктерді тігуге жол берілмейді.
3.Дақтар мен дақтар ең кең бөлігінде өлшенеді.
4. "Жамылғы" ақауының шамасы жіптің ұштары қалған ішкі 

жағындағы учаскелердің ұзындығымен анықталады.
5. Сұрыпты кенепте қара, химиялық және Дат дақтарына жол 

берілмейді.
6. Жіптің тарақ, жамылғы және плати - раланған кенепте топсалы қатар 

бойынша 20 см-ге дейінгі өлшемде суға батуы тігілуге жатады (ілмектегі 
Ілмек).

7. Бекіткіш кенепте жалпақ ілмектер екі жағынан бекітілуі керек.
8. I сұрыпқа бір ғана ақауы бар-ілмегін 4 см-ге дейін түсіретін КЛК — 2

және КЛК — 3 типті машиналардан купондар, II сұрыпқа-екіден көп емес II 
сұрыпты ақаулары бар купондар жатқызылады.

9. Ұзындығы 1,5 см-ден асатын купондардың жыртылған жиектеріне 
жол берілмейді.

10. Ұзындығы ±3 см-ден артық ауытқыған купондарға жол берілмейді.
Кенепті қарап отырып, браковщицы II сұрыпты ақауларды, 0,25 м2 

дейінгі кесіндінің сұрыпталмаған учаскелерін және 1 м2 учаскелерді 
белгілейді. Бұл жағдайда бөліктің ені ескеріледі, өйткені барлық ақаулар 1 м2 
ауданды есептеу арқылы қарастырылады.

Бөлікте кездесетін тесіктер мен жалпақ ілмектер арнайы жұмысшының 
кейіннен қазуы үшін түрлі-түсті бормен белгіленеді. Шұңқырды ақаулы әйел 
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анықтаған кезде бірден жасауға болады. Ақаулар тігілмеген. Барлық бөлікті 
қарағаннан кейін есепке алу парағында оның сорттылығы, яғни ондағы II 
сұрыпты ақаулардың саны, ауданы 0,25 м2 және 1 м2 сорттық емес төсемнің 
учаскелері белгіленеді. Алайда, мұндай есеп қызмет көрсететін персоналдың 
жұмысын бағалау үшін жеткіліксіз.

Тесіктер мен жалпақ ілмектер, ілмектер жиынтығы ("өрнектер") 
негізінен иірілген жіптер мен инелердің ақауларына байланысты пайда 
болады. Алайда, жалпақ ілмектің ұзындығы тоқушының назарына 
байланысты; ол пайда болған ақаулардың бір бөлігін дөңгелек қалпақ арқылы 
жоя алады, ал үлкен мөлшердегі жіптің үзілуінен тесіктер немесе батып кету 
сорттық өнімдерге рұқсат етілген мөлшерге дейін жеткізіледі.

Сондықтан, ақауларды есепке алудан басқа, "трикотаждардың 
материалдық жауапкершілігі туралы ереже" сорттар бойынша рұқсат беру 
кестелеріне сәйкес қолданылады, оған сәйкес браконьерлер ақаулардың 
жалпы санын есепке алады. Бұл жағдайда шартты коэффициенттер үлкен 
ұзындықтағы бір ақау үшін трикотажда шартты ақаулардың көбеюі болған 
кезде қолданылады. Мысалы, әр 4 см бір жалпақ цикл үшін бір шартты ақау 
бар.

Жабдықтың техникалық мүмкіндіктерін де ескеріңіз. Мысалы, МТ 
немесе мальез машиналарындағы тегіс ілмектерді немесе тесіктерді тікелей 
машинада түзету керек, ал басқа типтегі жабдықта бұл мүмкін емес. Ал екі 
пластикалық жабдықта ұзындығы 0,5 м-ге дейінгі жалпақ Ілмек тіпті 
машинада ұсталмайды. Сондықтан, тегіс тоқылған кенепте бір шартты ақау 
циклдің ұзындығының 4 см-ге тең, ал интер— Локада-0,5 м-ден басталатын 
циклдің ұзындығы.

Кесектегі шартты бірліктердің саны да есепке алу карточкасына 
қойылады, ал олардың есептік уақыт кезеңіндегі барлық қаралған 
Кенептердегі сомасы тоқушы мен шебердің көмекшісінің жұмыс сапасының 
негізгі көрсеткіші болып табылады. Сапа нормаларын ол салмақ сортына 
емес, 100 кг кенепте ақаулардың санына байланысты белгілейді. Мұндай 
бағалау жүйесін қолдану кенептің ақауларын азайтуға және оның сапасын 
жақсартуға көмектеседі.

Сұрыптағы кенеп бөлігінің салмағын анықтау үшін келесі есептеу 
жүргізіледі:

а) дайын түрдегі кенептің 1 м2 салмағына көбейтілген II сұрыпты 
кенептің ақауларының саны II сұрыпты кенептің салмағын құрайды;

б) төсемнің 1 м2 салмағына көбейтілген және 4-ке бөлінген, ауданы 
0,25 м2 төсемнің кесілмеген учаскелерінің саны кесілмеген учаскелердің 
салмағын құрайды;

в) 1 м2 салмаққа көбейтілген кенептің 1 м2 ақауларының саны бүкіл 
кесу кенептерінің салмағын құрайды.

Есептеуден кейін Б) және в) тармақтарының нәтижелері қосылады. I 
сұрыпты кенеп бөлігінің салмағы бөліктің жалпы салмағы мен II сұрыпты 
және сұрыпты емес кенеп бөлігінің салмағы арасындағы айырмашылық 
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ретінде анықталады. Сортты санағаннан кейін, кенептің әр бөлігі 
мөртабанмен немесе Кестемен белгіленеді. Кесектің бір ұшында: 
кондициялық салмағы; кг - дағы сорттылығы; артикул, машина нөмірі; дайын 
түрдегі ені; ыстық каландрға арналған ширатқыштың мөлшері; брак 
жасаушының жұмыс нөмірі көрсетіледі. Екінші жағынан, бөліктің 
шығарылған күні және оның нөмірі белгіленеді.

II сұрыпты кенептің салмағы мен қиындылары үшін ШТАМП, ал 
ақаулар саны әр түрлі. Мысалы, егер бөлшектеуге сәйкес бөлікте II сұрыпты 
екі ақау болса, төрт ақаулық, бірақ 0,25 м2 және 1 толық М ақау болса, онда 
бөліктің соңында жалпы салмақ санынан кейін — 2.4.1 қойылады.

Егер басқа кесекте 0,25 м2 бойынша тек төрт ақаулы учаске анықталса, 
онда кесекте: 0.4.0 көрсетілуі тиіс. Бұл жағдайда салмақтың әртүрлілігі 
ілеспе затбелгіде көрсетіледі.

Осындай жазбамен кенептің сортын өндірістің кез-келген кезеңінде 
бақылау өте оңай, өйткені бұл үшін кесектегі ақаулардың нақты санын 
тексеріп, оны таңбалау (кесте) деректерімен салыстыру жеткілікті.

Кенепті сындыру, кесу және таңбалаудан кейін олар бояу цехына 
тапсырылады, ал партия үшін бір мақала мен еннің қажетті саны таңдалады 
(тоқу машинасының диаметрі бойынша).

Жайманың сорттылығын, штопка санын, жіңішке саңылауларды 
анықтаудың дұрыстығын трикотаж цехының бастығына бағынысты 
бақылаушылар белгілейді.

Жіңішке, дұрыс жасалмаған кенепті кінәлілер өңдеуге және қайта 
өңдеуге қайтарады.

Бақылау тексерісінің деректері ақауы бар әйелдер мен 
штопальщиктердің еңбегіне ақы төлеу кезінде ескеріледі.

3.1.23 Трикотаж, тоқыма және галантерея кәсіпорындарында өнім 
сапасының төмендеу себептерін талдау және есепке алу әдістері

Дайын өнімді дайындау процесінде оның сұрыптылығын төмендететін 
ақаулар мен ақауларды жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдер өндірісінің 
барлық сатыларында анықтау қажет. Бірінші кезекте бұл жұмысты цех 
зертханаларының қызметкерлері, технологтар, шеберлердің шеберлері мен 
көмекшілері, сондай — ақ ауысу және цехтан шығару бойынша
бақылаушылардың арнайы штаты, екінші кезекте-ТББ қызметкерлері, 
сұрыптаушылар және дайын өнімді бақылаушылар орындауы тиіс.

Өнімнің сортын төмендететін ақаулар мен ақауларды талдау және 
есепке алу үшін кәсіпорында дайын өнімдер мен жартылай фабрикаттардың 
бақылау (іріктеп және жаппай) ақауларының негізіне салынған жартылай 
фабрикаттар мен дайын бұйымдардың сапасының төмендеу себептерінің 
толық әзірленген номенклатурасы және сыныптамасы болуы тиіс.

Трикотаж өндірісіндегі өнімдер мен жартылай фабрикаттар сапасының 
төмендеу себептерін келесі санаттарға бөлуге болады:
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- шикізат және материалдар ақаулары;
- техникалық жабдықтың ақаулығы және нашар жұмыс жағдайы 

(баптау) ;
- технологиялық режимді (процесті) сақтамау және бұзу);
- тікелей орындаушылардың кінәсі (Біліктіліктің жеткіліксіздігі немесе 

технологиялық тәртіптің, өндірістік нұсқаулықтар мен ережелердің 
сақталмауы);

- өндірістің жалпы шарттарын сақтамау (жұмыс ғимаратларындағы ауа 
температурасы мен ылғалдылығы);

- өндіріс мәдениетінің жеткіліксіздігі (жұмыс орнындағы ластану, 
жұмыс жиһазының нашар жағдайы және т.б.).
Кейде кейбір ақаулардың себептерін аталған категориялардың біріне 

дәл жатқызу мүмкін емес, бұл жағдайда себептердің аралас топтары 
қолданылады. Мысалы, тоқылған матадағы немесе шұлықтағы ақаулық 
иірілген жіптің сапасы нашар (күші жеткіліксіз) және тоқу машинасының 
бұзылуына байланысты пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда бұл ақау 
"иірілген жіптер мен машиналардың ақаулары" топтық санатына жатады.

Жоғарыда аталған санаттардың әрқайсысының ішіндегі ақаулардың 
нақты және егжей-тегжейлі номенклатурасы өндірістің әр түріне сәйкес 
жасалуы керек: шұлық, трикотаж, қолғап, бояу және әрлеу, тігін және т.б. 
ақаулардың егжей-тегжейлі дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Төменде бір 
трикотаж кәсіпорнының тәжірибесінен алынған ақаулардың болжамды 
номенклатурасы келтірілген.

36кесте. Ақаулардың нақты және егжей-тегжейлі номенклатурасы
Ақаулар себептерінің тобы Ақаулар номенклатурасы

Дайын шұлық бұйымдары үшін

Жіп ақаулары 

Ала-жолақ
Біркелкі емес жіптен батып кету
жасанды жібектің Элементарлық 
талшықтарының үзілуінен суға батуы
Иірілген жіптен қалыңдау
Сукрутин және сукрутиндерден қалыңдау
Бір шұлықтағы және жұптағы реңктер
Өлі талшықтар (боялмаған)
Қарындаштардың іздері
Майлы жіптерден жолақтар мен 
сақиналар
Жіптің бүдірленуі
Синтетикалық жібек жіптерінің ағыны

Иірім жіптің ақаулары және 
машинаның бұзылуы

Жамау
Қалыңдатылған жерлерді жіптің қалуынан 
үзілуі 
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36кестенің жалғасы.

 

Өкшеде немесе басында  капрон 
жіптерімен күшейтудің болмауы
Нашар (борпылдақ құрылым) серпімді 
жолақ немесе бүйір

Инелердің ақаулары және 
машиналардың бұзылуы

бойлық ине жолақтары, тығыздалған және 
сиретілген
Жолақтар жылғы полома инелер
Әртүрлі қылды жолақтар
Ілмектер жиынтығы ("көбелектер", жалған 
пресс ілмектер) көтерілген бекітілген 
ілмектер

Тоқу ақаулары

Тоқу ақаулары үлкейтілген және 
кеңейтілген ілмектер
Жекелеген учаскелердегі тоқу 
құрылымының деформациясы (борт, 
паголенок)
Биік өкшенің әр түрлі ені (Котон 
шұлықтарында)
Биік өкшенің әр түрлі биіктігі (Котон 
шұлықтарында)
Суреттің сәтсіздігі
Тығыздалған орындарда және 
платировкада тесу
Қоныш пен жолдың жоғарғы бөлігінде 
күшейткіш жіптің өңделуінен қалыңдау
Тоқу тығыздығының ауысуы
Түзетілген жіптің ізі
Ластанудан қараңғы нүктелер
Қара дақтар
Ашық май дақтары
Дөрекі кеттель тігісі

Аяқтау және тоқу ақаулары
 

Элементарлық талшықтар мен жіптерді 
керу
Бұйымдар арасындағы өлшеулердің
ауытқулары (жұппен)

Ақаулар мен ақаулардың түрлері мен себептерін олар пайда болатын 
шеберханалар мен технологиялық процестерге байланысты саралау керек.

Ақаулар мен ақаулардың жіктеуіштерін әзірлеу кезінде жіктеуіштерді 
кейіннен пайдалануды жеңілдету мақсатында ақаулардың түрлері, себептері 
мен кінәлілері үшін шартты шифрлар белгіленуі мүмкін. Шифрлауды 
сандармен немесе әріптермен немесе олардың тіркесімімен жасауға болады.
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Ақаулардың жіктеуіштерін жартылай фабрикаттың ақауы мен 
ақауларын дұрыс белгілеу және оларды кейіннен есепке алу үшін 
бақылаушылар мен өндірістік персонал басшылық материал ретінде 
пайдаланады.

Жартылай фабрикаттың ақауы мен ақауларын есепке алу бақылау 
операцияларында жүргізіледі, онда дайын бұйымдар қабылданады. Бастапқы 
есепке алу құжаттарында қызметкердің сандық өндірісі ғана емес, сонымен 
қатар өнімнің (жартылай фабрикаттың) сапалық сипаттамасы да көрсетілуі 
керек. Мысалы, тоқудан кейін тоқылған матаны қабылдау туралы құжат 
ақаулардың түрлерін, олардың өлшемдерін (жалпақ ілмектердің ұзындығы, 
бір ауданға пресс ілмектерін тастау жағдайларының саны), олардың сорттары 
бойынша жіктелуін, сорттық емес учаскелерді бөлуді көрсетеді. Тапсырысқа 
ұсынылатын жартылай фабрикатты шұлық бұйымдарын тоқудан бұрын 
тоқушының өзі топтарға таратуы тиіс: ақауы жоқ мықты; жіңішке (штопка 
және ілмектерді түсіру), мықты, бірақ әртүрлі ақаулары бар (суреттің құлауы, 
ластануы және т.б.).

Өндірістік операцияларда пайда болған неке түзетілетін және 
түзетілмейтін (түпкілікті) болып жіктеледі. Шұлық машиналарында тоқу 
процесінде некенің тән түрі-бұл "үзілістер", яғни тоқылған цилиндрден ма 
шинасының дұрыс жұмыс істемеуі немесе жіптердің үзілуіне байланысты 
тасталған аяқталмаған бұйымдар.

Шұлық өндірісіндегі үзілістер өндірісті есепке алудың қолданыстағы 
жүйесіне сәйкес шикізат қалдықтарына жатады, өйткені үзілістердің едәуір 
бөлігі ерітіліп, шұлық тоқу кезінде қайта пайдаланылатын иірілген жіпке 
оралады. Орауға келмейтін сынықтар кейіннен өндіріс қалдықтары ретінде 
сату үшін улы заттар қоймасына тапсырылады.

Ақаулар мен ақаулардың бастапқы есебінің деректері бухгалтерлік 
есепте (шеберханада немесе зауытта) некеден болатын шығындарды 
статистикалық есепке алу және анықтау, сондай-ақ өнімнің өзіндік құнын 
есептеу үшін өңделеді.

Түзетілген ақауы бар бұйымдар мен жартылай фабрикаттарды 
бақылаушылар тіркейді және ақауға кінәлі адамға түзету үшін немесе арнайы 
операцияға жіберіледі. Ақауды немесе ақауларды түзету жүйесі трикотаж-
тігін бұйымдарын тігу, шұлық-ұйық бұйымдарының, иірімжіптің трикотаж 
жаймасын бояу және өңдеу кезінде қолданылады. Операциялардағы 
ақауларды түзетіңіз: шұлық бұйымдарын қалыптау, тұрақтандыру, бояу және 
қалыптау, трикотаж маталарын бояу, каландрлеу және басқалар.

Шұлықтар мен трикотаждарды жасау процесінде қолданылатын шпагат 
операциясы, сонымен қатар, механизмдердің, машиналардың дұрыс жұмыс 
істемеуіне немесе иірілген жіптер мен жіптердің жеткіліксіз беріктігіне, ине 
поломасына және т.б. байланысты технологиялық процестің ақауларын 
түзету операциясы болып табылады. ақаулардың алдын алу үшін 
жұмысшылар мен шеберлердің көмекшілерінің арнайы өндірістік оқу 
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жүйесінде немесе "сапа күндері"деп аталатын жедел өндірістік жиналыстарда 
неке себептерін зерттеуі үлкен маңызға ие.

Бұйымдардың сортын төмендететін ақаулар мен ақауларды талдаудың 
бастапқы құжаттарын ақауларды жою немесе күрт азайту бойынша тиісті іс-
шараларды әзірлейтін ТББ, техникалық бөлім және цехтардың бақылау-
технологиялық зертханаларының қызметкерлері өңдейді, жүйелейді және 
зерделейді. Сонымен қатар, техникалық бөлім цех зертханаларының 
қызметкерлерін тоқсанына кемінде бір рет тарта отырып, шеберханаларда 
дұрыс технологиялық режимдердің сақталуын, технологиялық 
жабдықтардың жай-күйін және оның алдын-алуды кең, жаппай тексеруі 
керек. Тексеру нәтижелері негізінде анықталған кемшіліктерді жоюға 
бағытталған кәсіпорын туралы бұйрық шығарылады.

Трикотаж кәсіпорындарында кеңінен қолданылатын өнім сапасының 
төмендеуін талдау әдістері төмен сапалы өнімдердің техникалық ақаулығы 
деп аталады (I сыныптан төмен).

Ақаулы бұйымдарды немесе кенептерді техникалық бөлшектеу өнімнің 
сапасын төмендететін нақты ақаулардың нақты салмағын анықтауға 
бағытталған. Бұл әртүрліліктің төмендеу себептерін немесе қалдықтар мен 
ақаулардың көбеюін талдаудың негізгі әдістерінің бірі.

Технологиялық процестің кез келген сатысында бұйымдар мен 
жартылай фабрикаттар техникалық ақауға ұшырауы мүмкін: машиналардан 
алынғаннан кейін, дайын қатты өнімді немесе дайын дайын өнімді шығару 
кезінде. Негізінен II сұрыпты дайын шұлық-ұйық және тігін-трикотаж 
бұйымдары оларды I сұрыпты-II сұрыпқа ауыстыруға себеп болған ақаулар 
бойынша жүйелі түрде техникалық талдаудан өтеді.

Біріншіден, олар осы кәсіпорын үшін ең көп таралған мақалалардың 
өнімдерін, сондай-ақ I сұрыпты өнімдердің шығымдылығы салыстырмалы 
түрде төмен деңгейде немесе белгіленген жоспарланған әртүрлілік шегіне 
жетпеген өнімдерді тексереді. Техникалық ақауды ТББ білікті бақылаушысы 
жүргізуі тиіс. Бір ай ішінде ол әр артикулдан 100 жұптан (данадан) кем емес 
әртүрлі партиялардан артикулдарды тексеруге белгіленген II сұрыпты 
бұйымдарды іріктейді және бұйым немесе олардың буы I сұрыптан II 
сұрыпқа ауыстырылған ақауларды анықтайды.

Техникалық ақаудың өңделген ТББ деректері көбейтіледі және 
тексерілген Бұйымдарды дайындауға қатысатын барлық өндірістерге 
(цехтарға) жіберіледі. Бұл деректер цехтың, учаскенің жұмысын бағалау 
құралдарының бірі болып табылады және өнім сапасын жақсарту бойынша
іс-шараларды әзірлеуге қызмет ете алады [25].

3.1.24 Өнім мен еңбек сапасын басқарудың кешенді жүйесі

Өнімнің сапасы-бұл оның мақсатына сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға жарамдылығын анықтайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы.
Өнім сапасын арттыру экономиканы дамытудың маңызды проблемаларының 
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бірі болып табылады. Өнімнің сапасы заттай түрдегі өнімнің көлеміне, 
сатылған өнімнің құнына, айналым қаражаттарының айналымын жеделдетуге 
және кәсіпорынның тиімділігін арттыруға байланысты.

Өнім сапасы бойынша тапсырмалар жалпы өндірудегі I сұрыпты 
өнімнің үлес салмағымен және сұрыптылық коэффициентімен анықталады.

Сорттылық коэффициенті бірінші сорт өнімінің бағасынан тиісті 
жеңілдікті ескеретін ауыстыру коэффициентіне әрбір сорт өнімінің үлес 
салмағы туындыларының сомасын ( % ) білдіреді:

Kco = (B1 q1 +  B2 q2 + B3q3 )/100,                          (72)

мұндағы Bl, Вг, Вг- тиісті сұрыпты өнімнің үлес салмағы,%; 
q1, q2, q3 -ауыстырылған
е коэффициенттері.

Кәсіпорынның бөлшек сауда бағасы мен көтерме бағасы Ісорт өніміне 
белгіленеді, төмен сұрыпты өнім I сұрыпты өнім бағасынан жеңілдікпен 
сатылады. Кәсіпорындарда бар ережелер бойынша сорттық жоспарды 
орындағаны үшін жұмысшыларға сыйлықақы (әдетте 10% - ға дейін) және 
сорттық жоспарды асыра орындаудың әрбір 0,1% - ы үшін-0,5% - ға дейін 
төленеді, бұл ретте сыйлықақы тек І сұрыпты өнім үшін ғана төленеді.

Еңбек сапасын бағалау үшін кешенді көрсеткіш - өнім сапасына әсер 
ететін бірқатар факторларды ескеретін еңбек сапасының коэффициенті 
қолданылады.

Кәсіпорындарда еңбек сапасының коэффициентін төмендететін және 
арттыратын көрсеткіштер кемшіліктер мен көтермелеулердің жіктеуіші 
түрінде жасалады және кәсіпорын стандарты ретінде ресімделеді. Еңбек 
сапасының коэффициенті мына формула бойынша анықталады

Ккач = 1 + ∑Кпов − ∑Ксн,                                   (73) 

∑Кпов және ∑Ксн-тиісінше фабрикалық сыныптауыш бойынша 
айқындалатын есепті кезеңдегі жұмыс нәтижелері үшін барлық 
жоғарылаулар мен төмендеулердің сомалары.

Есептер
1. 37кестеде келтірілген мәліметтер негізінде әртүрлілік коэффициентін 

анықтаңыз.
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37 кесте. Матаның сұрыптылық коэффициенті

Мата 
сұрыпы

I сұрып 
бағасынан 
жеңілдік, %

ауыстыру 
коэффициенті

Өнімнің нақты 
шығарылуы, %

I - ± 94
II 2 0.98 4
III 3 0.97 2

2. Сұрыптылықтың жоспарлы және есептік коэффициенттерін, сондай-ақ 
кесте деректерінен төменде келтірілген мәліметтер негізінде сорттық 
жоспардың орындалмауына байланысты шығындар сомасын анықтаңыз. 38.

38кесте. Мата сұрыптылығының жоспарлы коэффициенті
Мата сұрыпы I сұрып бағасынан 

жеңілдік, %
ауыстыру 
коэффициенті

I - -
II 2 0.98

39кесте. Мата сорттылығының есепті коэффициенті
Көрсеткіш Жоспар 

бойынша
Факт 
бойынша

Ауытқу

Тауарлық өнім, тг 6403,3 6800 +396,9
І сұрыпты өнім шығару, % 82 72 -10

3. Тоқушының сыйлығының бір айдағы мөлшерін келесі шарттар 
негізінде анықтаңыз: тоқымашы 95% сорттық жоспар бойынша белгіленген 
жоспар тапсырмасымен 98,5% сорттық жоспарды орындады. Тоқымашының 
бір айдағы кесімді жалақысы-125 мың тг. Сорт бойынша жоспарды 
орындағаны үшін сыйлықақы беру шарттары бойынша кесімді табыстың 10% 
- ы, сорт бойынша тапсырманы асыра орындаудың әрбір 0,1% - ы үшін-0,5% 
- ы мөлшерінде сыйлықақы алынады.

4.Еңбек сапасының коэффициентін ескере отырып, шебердің 
көмекшісіне сыйақы мөлшерін келесі шарттар негізінде анықтаңыз: шебердің 
көмекшісі бір ай ішінде екі ескерту алды — жабдықты профилактикалық 
тексеру кестесін бұзғаны және қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін. Фабрика 
жіктеуіші бойынша бірінші ескерту үшін еңбек сапасының төмендеу 
коэффициенті 0,04 — ке тең; екіншісі үшін-0,3-ке тең. Шебер көмекшісінің 
айлық сыйлықақысының мөлшері 65 мың тг.

5.Егер тоқыма 98% жоспарланған тапсырманы орындаса, жоғары 
сапалы өнім шығарғаны үшін тоқыма сыйлықақысының мөлшерін 
анықтаңыз. Оның кесімді жалақысы-айына 145 мың теңге. Фабрикада 
қабылданған сыйлықақы шарттары бойынша 97-98% сорттық жоспарды 
орындағаны үшін кесімді табыстың 7% мөлшерінде сыйлықақы белгіленеді.
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6.Егер айлық жұмыс нәтижелері бойынша оның еңбек сапасының 
коэффициенті 0,9 болса, шебер үшін нақты сыйақы мөлшерін анықтаңыз. 
Зауыт жіктеуішіне сәйкес, бұл жағдайда сыйақы мөлшерін 10% - ға арттыру 
керек. Шебер сыйлығының көлемі-70 мың тг.

7.Анықтау шығындар үшін неке, егер ткач әзірлейді трикотаж полотно. 
Кенептің бір бөлігі қабыққа аударылған. Жапқыштың массасы 1200 кг 
болды. қалдықтармен иірілген жіптің шығыны 100 ПАГ. м — 12,84 [25].

Қорытындылар

Бүгінгі таңда адамзат жаңа өркениетке — "сапа өркениетіне"көшу 
алдында тұр. XXI ғасырды көптеген халықаралық ұйымдар сапа ғасыры деп 
жариялады, ол, мәні бойынша, қоғамдағы еңбектің жоғары тиімділігінің 
көрсеткіші, ұлттық байлықтың қайнар көзі және, ең бастысы, әлеуметтік 
және экономикалық дағдарыстардан шығудың факторы болды.

Трикотаж, тоқыма өнеркәсібінде дайын өнімнің сапасын жаппай 
бақылау қолданылады, онда сапа туралы шешім бұйымның әрбір бірлігін 
тексеру нәтижелері бойынша қабылданады. Сондай-ақ, трикотаж, тоқыма 
және галантерея өнімдерінің сапасын бақылау үшін статистикалық зерттеу 
әдісін қолдануға болады. Бұл жағдайда бақыланатын бұйымдардың сапасы 
туралы шешім партиялардан бір немесе бірнеше сынамаларды тексеру 
нәтижелері бойынша қабылданады. Сонымен қатар, үздіксіз және таңдамалы 
сапаны бақылауды біріктіретін біріктірілген бақылауды қолдануға болады. 
Тұтынушылар мен жеткізушілер арасында келіспеушіліктер туындаған 
жағдайда, өнімнің сапасын үздіксіз тексеру жүргізіледі.

Бақылау сұрақтары

1. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын факторлар
2. Өнеркәсіп өнімінің сапасын анықтау
3. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бағалау неге байланысты
4. Өнімнің сапасын бағалау саны қандай
5. Трикотаждың сапасы бірқатар ерекше белгілермен сипатталады. 

Оларды атаңыз.
6. Өнім сапасының деңгейін бағалау қалай жүргізіледі?
7. Өнімнің сыртқы түрін бағалау неге байланысты?
8. Сенімділік бағасы қандай жиынтық көрсеткіштерден алынады?
9. Қандай ұсыныстарға сәйкес өнім сапасының деңгейі бағаланады?
10. Өнімнің сапасын сыртқы түріне қарай бағалау және оның ең жақсы 

үлгілердің деңгейіне сәйкестігін анықтау үшін қандай критерийлер 
белгіленген?

11. Техникалық бақылау дегеніміз не?
12. Техникалық бақылаудың негізгі міндеттері
13. Технологиялық тәртіпті қатаң сақтау нені білдіреді?
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14. Техникалық бақылауды дұрыс және тиімді Орнату және оны 
кәсіпорында ұйымдастыру үшін не істеу керек?

15. Техникалық бақылау әдістерін таңдағанда нені ескеру керек?
16. Техникалық бақылау әдістерінің ең тиімді нұсқасын анықтайтын 

негізгі міндеттер қандай?
17. Таңдалған бақылау технологиясы қандай техникалық құжаттамада 

көрсетілуі керек?
18. Әр түрлі объектілерді бақылау әдістерін таңдаудың негізгі өлшемі 

қандай?
19. Бақылаудың біртекті әдістері
20. Бақылау түрлерін әзірлеу және оны ұйымдастыру кезінде нені 

ескеру қажет?
21. Трикотаж өндірісінің жағдайларына байланысты құрылған бақылау 

түрлерінің қандай классификациясын білесіз?
22. Бақылауды орындау
23. Стационарлық бақылау қалай жүргізіледі?
24. Ескерту бақылауы не үшін қолданылады?
25. Сапалы (зертханалық) бақылау не үшін қолданылады?
26. Кейінгі бақылау нені білдіреді?
27. Трикотаж өндірісіндегі топтық сапаны бақылаудың ең тән мысалы 

қандай бақылау болып табылады?
28. Трикотаж өндірісінде техникалық бақылау қашан басталады?
29. Трикотаж және шұлық бұйымдарын өндіруге арналған шикізаттың 

негізгі түрлері қандай?
30. Трикотаж өндірісінде шикізат қандай түрде қолданылады?
31. Өнімдерге қандай көмекші материалдар тікелей кіреді?
32. Иірілген жіп пен тігін жіптерінің сапасын кім тексереді?

Өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:

1. Дайын шұлық-ұйық бұйымдарына арналған иірімжіптің ақауы
А) майлы дақтар
В) тоқу тығыздығының ауысуы
С) қате таңбалау
D) шикізат сапасының төмендігі
Е) біркелкі емес жіптен батып кету
2. Бақылаушылар жұмыс ауысымы ішінде тексереді
А) 5-10%
В)9-22%
С) 3-2 %
D) 8-45%
Е) 6-9%
3. Жұмыс ауысымы кезінде қандай персонал сұрыпталған және 

таңбаланған өнімді тексереді?

  
 



303

А) бақылаушылар
В) зертханашылар
С) тасымалдаушылар
D) шеберлер
Е) технологтар
4. Негізгі тоқу машиналарын бақылау негізінен жүзеге асырылады:
А) жүйелі-профилактикалық тексеру
В) бұйымдарға тікелей кіретін
С) компьютерлік басқару
D) процестің ауысуы бойынша
Е) негізгі машина контроллері арқылы
5. Негізгі тоқу машиналарында (жылдам жүретін вертелкалар, рашель, 

рашель-вертелкалар және басқалар)
А) тегіс, өрнекті және филе жаймалары
В) сарж, жайма және атласты жаймалар
С) тегіс, ұсақ өрнекті және атласты
D) ірі өрнекті және өрнекті
Е) сарж, филе және Суретті
6. Негізінен 26 және 28 кластары бар екі тізбекті негізгі тоқу машинасы 

қолданылады
А) жаймадан атласты бұйымдарды өндіру үшін
В) жаймадан қолғап бұйымдарын өндіру үшін
С) жаймадан төсек бұйымдарын өндіру үшін
D) жаймадан мата бұйымдарын өндіру үшін
Е) жаймадан шұлық бұйымдарын өндіру үшін
7. Қолғап бұйымдарын өндіруге арналған негізгі шикізат
А) жоғары нөмірлердегі жібек және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
В) жоғары нөмірлі вискозды және ацетатты жіптер (75— 150) және 

капронды жіптер.
С) жоғары нөмірлі мақта және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
D) жоғары нөмірлердегі жүн және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
Е) жоғары нөмірлі целлюлоза және полиамидті жіптер (75-150) және 

лавсанды жіптер
8. Қолғапты матадан жасау үшін машиналарда қандай Иірілген жіп 

өңделеді.
А) мақта-мата
В) синтетикалық
С) полиамид
D) Жібек
Е) жүн
9. Тоқу процесінде матаның тығыздығы үнемі өзгеріп отырады
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А) біркелкі емес бояу
В) иірілген жіп
С) қисық инелер
D) бағдарламалық қамтамасыз етуді жұлу
Е) аппараттың ақаулығы
10. Тоқудың тығыздығын тексеруді оған қызмет көрсететін әрбір 

машина бойынша ауысым сайын жүргізеді
А) шебердің көмекшісі
В) контроллерлер
С) технологтар
D) жұмысшылар
Е) сарапшылар
11. Шикізаттың жасырын ақауларына қаптаманың ішіндегі ақаулар 

жатады (орауыштар, құлақ)
А) жоғары нөмірлердің вискозды және ацетатты жіптері
В) жіптердің байланбаған ұштары, бобинаның ішіндегі тораптар
С) жіптердің байланбаған ұштары, майлы дақтар
D) жіптердің біркелкі емес ұштары, бобинаның ішіндегі түйіндер
Е) жіптердің әркелкі ұштары, бобинаның ішіндегі түйіндер
12. Шикізаттың сыртқы ақауларын анықтау
А) қаптамалардың бетін көзбен қарау арқылы.
В) қаптамалардың бетін антропогендік тексеру жолымен.
С) қаптамалардың бетін оргонолептикалық тексеру жолымен.
D) қаптамалардың бетін ішкі тексеру жолымен.
Е) қаптамалардың бетін қатар қарау арқылы.
13. Фанг машиналарында өндірілетін трикотаж бұйымдары үшін
А) вискозды және ацетатты жіптер
В) шаршы қимасы кесілген резеңке жіптер
С) параллель резеңке және мақта жіптері
D) шаршы қималы вискозды және ацетатты жіптер
Е) визуалды вискозды және ацетатты жіптер
14. Дөңгелек қималы резеңке жіптердің маңызды физикалық және 

механикалық көрсеткіштері
А) жіп қимасының диаметрі
В) бояуға төзімділік
С) жіп қимасының ұзындығы
D) жіп биіктігі
Е) жіптің беріктігі мен диаметрі
15. Дөңгелек қималы резеңке жіптердің маңызды физикалық және 

механикалық көрсеткіштері
А) бояу радиусы
В) үзілу кезіндегі беріктік
С) жіп қимасының ұзындығы
D) жіп биіктігі
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Е) жіптің беріктігі мен диаметрі
16. Шұлық өндірісінде жоғары икемділіктің синтетикалық жіптері 

кеңінен қолданылады
А) кипандэкс
В) спандэкс
С) капрон
D) полистирол
Е) полиамидтер
17. Спандэкс жіптерін қолдануға болады
А) бұйымның бүйірінде өрілмеген
В) төсек бұйымдарында
С) орамал бұйымдарында
D) техникалық мақсаттарда
Е) түрлі түсті бояу
18. Рецессияның негізгі оң қасиеті
А) температура әсеріне жоғары төзімділік
В) жоғары нөмірлердің вискозды және ацетатты жіптері
С) ылғал әсеріне жоғары төзімділік
D) жарық әсеріне жоғары төзімділік
Е) жоғары төзімділік және жіп қимасының диаметрі
19.Қосалқы материалдардың сапасы тексеріледі
А) Қосалқы персонал
В) цех зертханалары
С) цех технологы
D) кадрлар бөлімі
Е) бухгалтерия
20. Бір котон машинасында 54 гейч бір уақытта орнатылады
А) 13 мыңнан астам ілмек инелер
В) мыңдаған платина инелері
С) 4 мыңнан астам ілмек инелер
D) мыңдаған ілмек инелер
Е) 1 мыңнан астам ілмек инелер
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Оқу құралында сипатталған кәсіби терминдер

Өнеркәсіптік өнімнің сапасы-бұл оның мақсатына сай пайдалану үшін 
жарамдылық дәрежесін анықтайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы.

Техникалық бақылау - объектінің белгіленген техникалық талаптарға 
сәйкестігін тексеру

Техникалық бақылау-бұл өнімнің немесе процестің оның сапасы 
белгіленген талаптарға байланысты болатын сәйкестігін тексеру.

Ақау-кемшілік, кемшілік, матаның немесе бұйымның ақаулары
Қауіпсіздік-зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін 

тәуекелдің болмауы.
Қауіпсіздік техникасы (ТБ) - бұл қызметкерлерді қауіпті өндірістік 

факторлардың ықтимал әсерінен қорғауға бағытталған ұйымдастырушылық-
техникалық шаралар жүйесі.

Эргономика (грек тілінен: ergon - жұмыс және nomos - заң) - бұл 
антропологияны, күш үнемдеуді және т. б. ескере отырып, еңбек 
жағдайларын, құралдарды және т. б. оңтайландыру мақсатында өндіріс 
жағдайында адамды зерттейтін ғылым.

Техникалық эстетика-бұл қоршаған ортаны үйлестіру, жақсарту, 
ыңғайлылық пен сұлулық мақсатында зерттейтін ғылым. Өнеркәсіптік 
санитария-бұл қызметкерге өндірістік ортаның қолайсыз жағдайларына әсер 
ету қаупін қолайлы деңгейге жеткізу мақсаты бар іс-шаралар кешені.

Оңтайлы еңбек жағдайлары жұмыс қабілеттілігінің жоғары деңгейін 
сақтаудың алғышарттары болып табылады.

Орналастыру-көздің линзаның қисықтығын өзгерту арқылы одан әр 
түрлі қашықтықта орналасқан заттарды анық көруге бейімделу қабілеті.

Конвергенция-бұл жақын заттарды қарастырған кезде көздің көру 
сәулелері фокусталған затқа қиылысатын позицияны қабылдау қабілеті.

Бейімделу-бұл көздің сезімталдығының оған қоздырғыштардың әсеріне 
байланысты өзгеруі, мысалы, жарықтылық немесе жарық өзгерген кезде.

Жарық ағыны (F) - бұл адам көзінің жарық сезімімен бағаланатын 
сәулелі энергияның күші.

Жарық күші (І) - бұл жарық ағынының дене бұрышына қатынасы, оның 
ішінде ол біркелкі бөлінеді

Жарықтандыру (E) - бұл жарық бетіндегі жарық ағынының тығыздығы
Жарықтық (L) - берілген α бағыттағы жарық күшінің беттік тығыздығы
Шу-бұл уақыт өте келе өзгеріп, жағымсыз субъективті сезімдер 

тудыратын әртүрлі күштер мен биіктіктердің дыбыстарының жиынтығы.
Құрылыс-құрылыс жұмыстары мен монтаж жұмыстарын қамтитын 

объектілердің құрылысы. Оған Қайта құру да кіреді;
Қайта құру-өмір сүру жағдайын жақсартуға, өмір сүру сапасын 

арттыруға бағытталған жұмыстар кешені. ғимараттың жекелеген күрделі 
бөліктерін бөлшектеуді және жаңаларын монтаждауды көздейді;
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Күрделі жөндеу-құрылыс конструкциялары мен инженерлік 
жабдықтардың жарамдылығын қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін 
жұмыстар. Әдетте жүк көтергіш құрылымдар мен инженерлік жабдықтарды 
күшейту немесе ауыстыруды қамтиды;

Жаңғырту-функционалдық тозуды жою, қазіргі заманғы талаптарға 
сәйкес келтіру бойынша жұмыстар кешені. Бұл ғимараттың жетіспейтін 
элементтерін адамдарды шығарусыз орнатудан тұрады (электриктерді 
ауыстыру, лифтілерді кеңейту, санкабин құрылғысы және т. б.).);

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы) - күрделі жөндеу үшін қаражат 
бөлетін ұйым немесе кәсіпорын;

ҚМЖ-Тапсырыс берушімен мердігерлік шарты бойынша мердігер 
ұйым орындайтын құрылыс-монтаж жұмыстары;

Сметалық нормативтер-бағалауға біріктірілген сметалық нормалар, 
бағалар мен бағалар кешенінің жалпыланған атауы;

Сметалық норма - қабылданған құрылыс, монтаждау жұмыстарының
өлшеуішіне белгіленген ресурстар жиынтығы;

Смета ресурстары-құрылысшылардың еңбек шығындары, құрылыс 
механизмдерінің жұмыс уақыты, материалдарға, бұйымдарға және 
конструкцияларға қажеттілік;

Бағалау-қабылданған өлшем бірлігіне және белгілі бір күнге (ТЕР, 
ФЕР, ТСН) белгіленген құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстардың 
құны);

Сметалық баға-құрылыс материалдарының, бұйымдары мен 
құрастырмаларының өлшем бірлігінің құны немесе белгілі бір күнге 
белгіленген машиналарды пайдаланудың машина-сағатының құны (сом, соц, 
ФСЦМ);

ЖСҚ-жобалау-сметалық құжаттама
Ақаулы тізім-бұл қажетті материалдың мөлшерін көрсете отырып, 

орындалуы керек жұмыстардың толық тізімін көрсететін құжат.
Жергілікті смета-орындалуы тиіс әр түрлі жұмыс түрлері бойынша 

ақаулық ведомосі немесе жобалық құжаттама негізінде жасалатын құжат. 
Сметаларда жұмыстардың, механизмдер мен материалдардың шығындары 
материалдардың негізделген шығысымен анықталады.

Объектілік смета - Объектілік смета негізінде шарттық бағалар 
қалыптастырылатын жергілікті сметалардан деректерді біріктіре отырып, 
жалпы объектіге жасалады, Объектілік сметада құрылыс, монтаждау және 
өзге де жұмыстардың құны, ол болған кезде жабдықтың құнын бөле отырып 
көрсетіледі;

Жиынтық сметалық есеп-лимиттелген шығындарды қосымша есепке 
ала отырып, Объектілік сметаларға ұқсас жасалады;

Сметалық пайда (плановые накопления) - мердігердің жеке өндірістік 
базасын және әлеуметтік саласын дамытуға кететін мердігерлік ұйымдардың 
пайдасы.
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Орындалған жұмыстар актісі (процентовка, КС2) - бекітілген жергілікті 
смета негізінде орындалатын құжат. Актіде нақты орындалған жұмыстар, 
материалдар, жабдықтар көрсетіледі.

КС3 нысанындағы анықтама-бухгалтерияға арналған анықтама;
Үстеме шығыстар-жұмыстарды басқаруға, оның қызметкерлерін 

ұйымдастыруға және оларға қызмет көрсетуге байланысты жанама 
шығындар.

Өнеркәсіптік өнімнің сапасы-бұл оның мақсатына сай пайдалану үшін 
жарамдылық дәрежесін анықтайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы.

ҚР 2020 Смета бағдарламасы -Қазақстан Республикасы үшін сметалық 
құжаттаманы есептеуді автоматтандыруға арналған бағдарламалардың жаңа 
буыны.

MS Project-жобаны жоспарлау және орындау процесін басқаруға 
көмектесетін қуатты құралы бар бағдарлама.

АВС жүйесі инвестициялық процестің барлық қатысушылары: 
жобалау, мердігерлік ұйымдар және құрылысқа тапсырыс берушілер 
сметалық және ресурстық құжаттаманы әзірлеуге арналған.

АВС жүйесінде ТМД елдерінің әдістемелік ережелерін көрсететін және 
әртүрлі валюталармен және баға ауқымымен жұмыс істеуді қамтамасыз 
ететін құрылыс жұмыстарының құнын анықтау алгоритмдері енгізілген.

"SANA-2015" - жергілікті сметаларды, Объектілік сметаларды, 
сметалық және жиынтық сметалық есептеулерді, материалдық ресурстар мен 
жабдықтардың жиынтық ведомостерін, қазақстандық мазмұндағы ресурстар 
ведомостерін, орындалған жұмыстар актісін, орындалған жұмыстар құны 
туралы анықтаманы, материалдарды есептен шығару ведомостарын, ақаулы 
актіні есептеуге және шығаруға арналған.

Техникалық бақылау – объектінің белгіленген техникалық талаптарға 
сәйкестігін тексеру

Техникалық бақылау-бұл өнімнің немесе процестің оның сапасы 
белгіленген талаптарға байланысты болатын сәйкестігін тексеру.

Ақау: кемшілік, кемшілік, матаның немесе бұйымның ақаулары
Автоматтандыру-адамды энергияны, материалдарды, бұйымдарды 

немесе ақпаратты алу, түрлендіру, беру және пайдалану процестеріне 
қатысудан босату не осы қатысу дәрежесін немесе орындалатын 
операциялардың еңбек сыйымдылығын елеулі түрде азайту мақсатында Өзін-
өзі реттейтін техникалық құралдар мен математикалық әдістерді 
пайдаланатын ғылыми-техникалық прогресс бағыттарының бірі.

Бақылау-басқару жүйесінің негізгі функцияларының бірі.
Өнім-бұл сатуға дайын материалдық өнімдер мен қызметтердің 

жиынтығымен ұсынылған кәсіпорын қызметінің нәтижесі
Тауар-басқа заттарға еркін айырбастауға қатысатын кез келген зат; сату 

үшін өндірілген өнім
Басқару-белгілі бір нәтижеге жету үшін объектіге мақсатты әсер етудің 

әдістері мен әдістерінің жиынтығы.
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Шығындар (ағылш. Cost) - белгілі бір уақыт аралығында шаруашылық 
қызмет процесінде пайдаланылған ресурстардың мөлшері (салыстырмалы 
және басқа мақсаттар үшін құндық бағалауда жиі ұсынылады)
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