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МАЗМҰНЫ
АЛҒЫСӨЗ
1-ТАРАУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КӨЛІК ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ МЕН
ҚОСАЛҚЫ
ЖАБДЫҚТАРДЫҢ
ОРНЫН
АУЫСТЫРУ
ЖӨНІНДЕГІ ТАКЕЛАЖДЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
Кіріспе
1.1 Энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы жабдықтар
бөлшектері мен элементтерінің аса күрделі және жауапты тораптарын
ауыстыру, бөлшектеу және орнату бойынша такелаждық жұмыстар
1.1.1 Ұйымдастыру іс-шаралары. Такелаж жұмыстарын жүргізу
ережелері
1.1.2 1.1.2 Жүк қармау құрылғылары. Жүкті ілмектеу схемалары
1.1.3 Такелаждық керек-жарақтар
1.1.4 Жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, жұмыс аяқталғаннан
кейін, авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
әдістері
1.2 Энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы жабдықтардың
бөлшектерін өңдеу бойынша слесарлық жұмыстарды орындау
1.2.1 Бөлшектердің проекциялары, қажетті Қималар мен қималар,
бұрандалардың кескіндері мен белгілері және алмалы-салмалы және бір
бөліктен тұратын қосылыстар
1.2.2
Слесарлық,
монтерлік
және
өлшеу
аспаптарының,
айлабұйымдардың, жарақтардың, өлшеу құралдарының, қорғау
құралдарының мақсаты мен құрылысы
1.2.3 Бөлшектерді слесарлық өңдеу кезіндегі кедір-бұдырлықтың
шақтамалары
мен
қондырмаларының,
квалитеттері
мен
параметрлерінің жүйелері
1.2.4 Дәнекерлер, флюстер, түрлері. Дәнекерлеу технологиясы, құрал
1.2.5 Бөлшектерді өлшемдерді сақтамай слесарлық өңдеу (кесу және
аралау) бұрамаларды бұранда кескіштермен және шүмектермен түзету
1.3 Жүк көтергіш машиналардың, механизмдердің, жүк қармау
құрылғыларының жай-күйін бағалау
1.3.1 1.3.1 Сұйықтықтың тығыздығы мен тұтқырлығын өлшеуге арналған
аспаптар
1.3.2 Дизельдің, турбиналардың айналу жиілігін реттеу және
жабдықтың істен шығуы
1.3.2 1.3.3 Энергетикалық жетектерді жөндеу және қызмет көрсету
1.4 Жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, авариялық
жағдайларда және жұмыс аяқталғаннан кейін қауіпсіздік талаптары
1.4.1 Қауіпсіздік техникасының талаптары. Алғашқы (дәрігерге дейінгі)
көмек көрсету, өрт қауіпсіздігі.
Практикалық бөлім
Қорытындылар
Ұсынылатын әдебиеттер
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2-ТАРАУ ЭНЕРГИЯ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ АҚАУЛАРЫН
ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІН ЖОЮ
ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ
2.1 Электротехника және электроника негіздері
2.1.1 Электр тізбектерінің негізгі заңдылықтары мен қасиеттерін
сипаттау және анықтау
2.1.2 Сандық құрылғылардың элементтері мен тораптары
2.1.3 Түрлендіргіш құрылғылар мен қоректендіру көздерінің үлгілік
схемаларының жұмыс принципі
2.2 Метрологиялық өлшемдерді жүргізу және бағалау
2.2.1 Өлшеу. Өлшеу әдістері
2.2.2 Кіші және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері
2.2.3 Темір жол көлігінде сертификаттау негіздерінің ережелері
2.3 Практикалық қызметтегі компьютерлік технологиялар
2.3.1 деректер базасын құрудың негізгі қағидаттары
2.3.2 Графикалық редакторлардың құрылымы, редактордағы жұмыс
принциптері
2.4 Термодинамика және жылу техникасы негіздері
2.4.1 Термодинамика заңдары
2.4.2 Жабдықтың негізгі жылу техникалық параметрлерінің
сипаттамасы
2.4.3 Жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістемесі
Практикалық бөлім
Тест сұрақтары
Қорытындылар
Ұсынылатын әдебиеттер
3-ТАРАУ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚОНДЫРҒЫЛАР
МЕН
ЖЫЛЖЫМАЛЫ
ҚҰРАМҒА
ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ,ЖӨНДЕУ,РЕТТЕУ
3.1 Электровоздардың жіктелуі
3.1.1 Электровоздар туралы жалпы мәліметтер
3.1.2 Электровоздардың негізгі тораптары мен аппараттары
3.1.3 Желдету жүйелері және электр жабдықтарының орналасуы
3.1.4 ЭПС пневматикалық тізбектері
3.1.5 Тартқыш электр машиналары туралы негізгі мәліметтер
3.1.6 Тарту қозғалтқыштарында пайдаланылатын Электротехникалық
материалдар
3.1.7 Тарту трансформаторлары
3.2 Схемалардағы шартты графикалық белгілер, электр тізбектерін
орындау және оқу ережелері
3.2.1 Сызбалардағы шартты графикалық белгілер
Тест сұрақтары
Қорытындылар
Ұсынылатын әдебиеттер
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4-ТАРАУ ЭЛЕКТР МЕХАНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЭЛЕКТР
ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІ
4.1 Қосалқы машиналардың, механизмдер мен жүйелердің
конструктивтік элементтері мен жүйелері
4.1.1 Қосалқы машиналар, механизмдер және жүйелер
4.1.2 Машиналар мен аппараттарды салқындату
4.2 Электровоз бен қосалқы машиналардың электрмен қоректендіру
жүйесі
4.2.1 Электровоздар мен басқару тізбектерінің қоректену жүйесі
4.2.2 Электр машиналарының негізгі ақаулары
Практикалық бөлім
Қорытындылар
Ұсынылатын әдебиеттер
5-ТАРАУ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫ МЕН АВТОМАТИКАҒА
ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
ЖӨНІНДЕГІ
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАУ
5.1 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы механизмдердің
автоматикасы
5.1.1 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы тетіктердің
автоматикасы туралы негізгі ұғымдар
5.1.2 Электр жабдықтарын, электр тізбектерін токтардан қорғау
тәсілдері
5.1.3 Автоматика мақсаты мен құрылғысының сипаттамасы
5.1.4 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы механизмдердің
автоматикасы
5.2 Энергия қондырғыларының қуатын арттыру тәсілдері
5.2.1 Қуатты арттыру әдістері
5.2.2 ДГҚ (дизель генераторлық қондырғы) айналу жиілігін арттыру
немесе ТЭД (тартқыш электр қозғалтқыш) қоздыру орамасына
параллель қосылған қосымша кедергіні қосу жолымен энергия
қондырғыларының қуатын арттыру тәсілдері)
5.3
Энергетикалық
қондырғылар
мен
қосалқы
тетіктердің
конструктивтік ерекшеліктері мен қорғанысы
5.3.1 Энергетикалық қондырғыларды таңбалау
5.3.2 Энергетикалық қондырғыларды реттеу және қорғау схемалары
Практикалық бөлім
Ұсынылатын әдебиеттер
6-ТАРАУ ЭЛЕКТР МОНТАЖДАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН СЫНАУ
ЖӘНЕ БАПТАУ
6.1 Жылжымалы және шағын электр станцияларын жіктеу
6.2 Энергия қондырғыларын монтаждау, пайдалану және жөндеу
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
6.3 Сенімділік және автоматтандыру талаптары
6.4 Қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету
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6.5 Қазақстан Республикасы электр энергетикасының құрылымы
Практикалық бөлім
Ұсынылатын әдебиеттер
7-ТАРАУ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ
ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАУ
7.1 Жұмыстарды орындауға рұқсат, электр қауіпсіздігі біліктілігі тобы
7.1.1 Қауіпсіздік жұмыстарын орындау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
іс-шаралар
7.1.2 Қорғаныстық жерге тұйықтау және нөлдендіру
7.1.3 Электр тогының адам ағзасына әсер етуінен қорғау
7.1.4 Магнит өрісінің деңгейін және қоспалардың қауіпсіздік
нормаларын бақылау
7.1.5 Өндірістік жұмыстар кезіндегі қауіпсіздік техникасы
7.2 Электр қондырғыларына қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік
техникасы ережелері
Практикалық бөлім
Ұсынылатын әдебиеттер
8-ТАРАУ БИЗНЕС ПРОЦЕСТЕР ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ
8.1 Көлік қызметтерінің қызметін экономикалық талдау нәтижелерін
қолдану
8.1.1 Нарықтық реформалардың мәні
8.1.2 Көлік қызметтері нарығының құрылымы
8.1.3 Жоспарлау негіздері
8.1.4 Қазақстан Республикасы экономикасының даму жолы
8.1.5 Қазақстан Республикасында жүргізілетін реформалардың
тиімділігін талдау
8.1.6 Басқару иерархиясы
8.1.7 Жоспарлау тиімділігін талдау
8.1.8 Болжау есептері көлік қызметтері нарығының есептері
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АЛҒЫСӨЗ
Осы
оқу құралының
мақсаты
«Энергетикалық
тасымалдау
қондырғыларын пайдалану» мамандығы бойынша білім алушыларға қажетті
теориялық және практикалық материалдарды ұсыну болып табылады.
Материалдарды игеру және практикада қолдану мәселелерін шешу үшін
нұсқаулықта бақылау сұрақтары, тест тапсырмалары, ал мәселені тереңірек
зерттеу үшін энергетикалық көлік қондырғыларын пайдалану бағытында
пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген.
Оқу құралының өзектілігі мамандық бойынша құзыреттілікке
байланысты, кәсіптік модульдерді меңгеру нәтижесінде білім алушыларда
энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы жабдықтардың орын
ауыстыруында такелаждық жұмыстарды орындау бойынша құзыреттер
қалыптастырылатын болады, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқаулықтарды білу және қолдану, энергия қондырғыларының
ақаулықтарын талдау және олардың пайда болу себептерін жою бойынша ісшаралар
әзірлеу,
жылжымалы
құрамның,
жылжымалы
электр
станцияларының энергетикалық қондырғыларын пайдалануды, техникалық
қызмет көрсетуді, жөндеуді, реттеуді орындау, белгіленген технологиялық
процеске сәйкес электр механикалық жүйелері мен электр жабдықтарының
жұмысын бақылай алады.
Оқу құралында ұсынылған әдістердің негізділігі авторлардың үлкен
практикалық тәжірибесімен, сондай-ақ ұсынылған әдебиеттермен дәлелденді.
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1-ТАРАУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КӨЛІК ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ МЕН
ҚОСАЛҚЫ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ОРНЫН АУЫСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ
ТАКЕЛАЖДЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
- такелаж жұмыстарын жүргізу ережелерін түсіну;
- Жүкті ілмектеу схемаларын қолдану;
- жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, жұмыс аяқталғаннан
кейін және авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
шараларын сақтауға міндетті;
- энергетикалық көліктік қондырғылар мен қосалқы жабдықтардың
бөлшектерін өңдеу бойынша слесарлық жұмыстарды орындау;
- слесарлық, монтерлік және өлшеу құралдарының, айлабұйымдардың,
жарақтардың, өлшеу құралдарының, қорғау құралдарының мақсаты мен
құрылымын, дәнекерлеу технологиясын түсіну, құралмен жұмыс істеу;
- жүк көтергіш машиналардың, механизмдердің, жүк қармауыш
құрылғылардың жай-күйін бағалау;
Қажетті оқу материалдары: ұсынылған әдебиеттер, нұсқаулықтар,
ережелер және т. б.
Кіріспе
"Энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы жабдықтардың
қозғалысы бойынша такелаждық жұмыстарды орындау" модулінің маңызы
зор: логикалық ойлауды дамытуға ықпал етеді, жұмыстарды орындау кезінде
қойылатын талаптарды түсінуге әкеледі.
Бұл модульдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:
- такелаж жұмыстарын жүргізу ережелерін зерттеу;
- Жүкті ілмектеу сызбасы;
- жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, жұмыс аяқталғаннан
кейін және авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
шаралары;
- Энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы жабдықтардың
бөлшектерін өңдеу жөніндегі слесарлық жұмыстар;
- дәнекерлеу технологиясы, құралмен жұмыс;
- жүк көтергіш машиналардың, механизмдердің, жүк қармауыш
айлабұйымдардың жай-күйін бағалау
Модуль теориялық және практикалық материалдарды қамтитын 2
бөлімнен тұрады.
Практикалық бөлімде зертханалық жұмыстар және бөлімдер бойынша
типтік есептерді шешу мысалдары келтірілген. Мәселелерді шешу
студенттерге материалды өз бетінше зерттеуге көмектесетін бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.
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1.1 Энергетикалық
көлік
қондырғылары
мен
қосалқы
жабдықтар бөлшектері мен элементтерінің аса күрделі және жауапты
тораптарын ауыстыру, бөлшектеу және орнату жөніндегі такелаждық
жұмыстар
Осы тармақтың талаптарын орындау жүк көтергіш механизмдерді
пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын
және Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құжаттамасының
басқа да нормалары мен қағидаларын сақтауды жоққа шығармайды,
толықтырады.
Қандай да бір көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін
персонал осындай жұмыс түрін жүргізумен байланысты тәуекел дәрежесі
туралы, сондай-ақ осы тәуекелді төмендету үшін қажетті сақтық шаралары
туралы толық түсінік алуға тиіс. Әрбір өндірістік бөлімше белгілі бір
учаскенің өзіне тән ерекшеліктерін ескеретін көтеру-такелаж жұмыстарын
жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарын орындауға тиіс.
Көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізуге арнайы дайындықтан өткен
және тиісті рұқсат алған қызметкерлер ғана жіберіледі [1].
1.1.1 Ұйымдастыру іс-шаралары. Такелаж жұмыстарын жүргізу
ережелері
Көтеру-такелаждық жұмыстар-жүкті көтеру, түсіру және орнын
ауыстыру мақсатында ілмекті, такелажды және жүк көтеру жұмыстарынан
тұратын іс-шаралар кешені (сурет.1.1).

Сурет 1.1-көтеру-такелаждау жұмыстары
Итарқа жұмыстары-бұл мыналарды қамтитын іс-шаралар кешені:
көтеру, орнын ауыстыру және төсеу үшін жүктерді итарқа салу және байлау,
көтеру, орнын ауыстыру және төсеу кезінде жүкті бақылау, орнату орнында
ілмектерді ағыту, краншыға немесе жүк көтергіш механизм машинисіне
сигнал беру; жүктерді орнату және қоймалау; жүк массасы мен мөлшеріне
сәйкес ілмектерді таңдау; ілмектердің жұмысқа жарамдылығын анықтау.
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Такелаждық жұмыстар-бұл әртүрлі жүктерді тиеу немесе түсіру
мақсатында оларды көтеруге бағытталған шаралар кешені:
- жүктерді тік немесе көлденең бағытта жылжыту;
-кезінде көмек шығырлар, жүк көтергіштердің, домкраттар, төрттаған;
- уақытша көпірлерді, төсемдерді, тіреулерді, құрылғыларды салу;
- блоктарды, аспаларды, зәкірлерді, діңгектерді және полиспастарды
орнату, монтаждау және демонтаждау[1].
Кәдімгі тиеу-түсіру жұмыстарынан айырмашылығы, бұрғылау
жұмыстары арнайы құрылғылар мен механизмдерді қолдануды қамтиды.
Мұндай жұмыстар салмағы мен конфигурациясы осы операцияларды қолмен
жасауға мүмкіндік бермейтін ірі габаритті немесе ауыр жүктерді тиеу немесе
түсіру үшін қолданылады.
Бірақ кез-келген жағдайда басты мақсат жүктің дұрыс және қауіпсіз
қозғалысы болады. Жүк ұғымы бойынша кеңістікте қозғалатын кез-келген
объект түсініледі. Жүктің орнын ауыстыру кез келген бағытта жүргізілуі
мүмкін. Бұл оның көтерілуі немесе түсуі, сондай-ақ бір нүктеден екінші
нүктеге ауысуы мүмкін. Барлық жүк белгілі бір сыныптар мен түрлерге
бөлінеді.
Кәдімгі көтеру-бұл жүктің кез-келген көтерілуі, сыни деп саналмайды.
Ауыр көтеру-әдеттегі операцияларға қолданылатын талаптарды орындау
пайда болған факторлардың ықтималдығын немесе ауырлығын толығымен
жоюға немесе бақылауға мүмкіндік бермейтін жүкті көтеру.
Көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізу алдында мынадай ұйымдастыру
іс-шаралары жүргізілуі тиіс:
- жүк көтергіш механизмді таңдау;
- өлшеу немесе есептеу арқылы таңбалаудағы, биркалардағы,
сызбалардағы, құжаттамадағы деректерден жүктің салмағын анықтау;
- жүктің ауырлық орталығын сызбалардың немесе басқа құжаттаманың
негізінде, жүкке жазылған таңбалар мен жапсырмалардың деректерінен
немесе есептеу арқылы анықтау;
- Жүкті ілмектеу, бекіту тәсілін анықтау және қолайлы жүк қармау
құрылғыларын таңдау;
- ерекше жағдайларда көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізген жағдайда
(электр қондырғыларындағы жұмыс, жабдықты жөндеу бойынша жұмыстар
және т. б.) оларды жүргізуге жасақ-рұқсат беріледі;
- сыни көтеру орындалған жағдайда міндетті түрде жұмыс жүргізуге
өтінім және жасақ ресімделеді;
- электр қондырғыларында, жабдықтарды жөндеу жұмыстары және т.
б.) оларды жүргізуге рұқсат-жасақ жазылады;
- сыни көтеру орындалған жағдайда міндетті түрде жұмыс жүргізуге
өтінім және жасақ ресімделеді;
- жүкті әртүрлі қалыпта көтеруге арналған арнайы құрылғылары
(ілмектері, цапфалары, қырлары) бар жүктер үшін оларды ілмектеу схемасы
әзірленуі тиіс;
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- арнайы құрылғылары жоқ жүктер үшін оларды дұрыс ілмектеу
тәсілдері әзірленуі тиіс, олар жұмыс өндірісінің жобасында (бұдан әрі мәтін
бойынша-ЖАЖ) көрсетіледі [1].
Ең жиі кездесетін жүктерді ілмектеу схемалары жұмыс орындарында
ілінуі немесе жүк көтерушілер мен краншылардың қолына берілуі тиіс, егер
көтеру-такелаж жұмыстары жабдықты жөндеу жөніндегі жұмыстарды
орындауға кіретін болса және т.б., онда осы жұмыстарды жүргізуге берілген
рұқсат жасағына олардың лауазымдарының атауларын көрсете отырып,
жұмыстарды крандармен қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдар және жүк
көтерушілер жазылады.
Егер көтерілетін жүктің массасы 3ТН-ден асса немесе жүктің
габариттік өлшемдері 1,0 х 1,5 х 5,0 м-ден асса, куратордың және жүктерді
цехтан крандармен өткізуге жауапты адамның болуы міндетті (егер куратор
ондай болмаса). ГПМ қолданылатын барлық көтеру-такелаж жұмыстары
талаптарға сәйкес жасақ немесе өкім бойынша орындалуы тиіс. ГПМ
қолданумен қатар жұмыстар АДБ-ның әдеттегі бланкісін ресімдей отырып
орындалады.
Кран көпірінен орындалатын барлық жұмыстар жасақ-рұқсат бойынша
орындалады, кран машинисін жасақ-рұқсатқа енгізу міндетті. Кран көпірінен
орындалатын жұмыстарға құрылыс, үй-жайларды бояу жұмыстары, төбелік
жарықтандыруды жөндеу және т.б. жатады [1].
Көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізу кезіндегі жауапты тұлғалар:
-көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізуге тапсырма беретін, жасақ, өкім
беретін адам;
- кранмен қауіпсіз жұмыс жүргізуге жауапты тұлға;
- бақылаушы тұлға, инспектор;
- кран машинисі, ГПМ операторы;
- арқаншы (такелажшы).
Көтергіш такелаждық жұмыстарды жүргізу кезінде талап етілетін
құжаттар тізбесі:
- Жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге өтінім (кран кәсіпорынның әр
түрлі бөлімшелерін пайдаланған кезде жүкті көтеру кезінде ресімделеді);
- Жүкті сыни көтеруге өтінім;
- Алмалы-салмалы жүк қармауыш айлабұйымдарды есепке алу
журналы (осы журналда кәсіпорында қолданылатын алмалы-салмалы жүк
қармауыш айлабұйымдарды есепке алу, оларды қарау нәтижелері
жүргізіледі);
- Краншының вахталық журналы (толтыруға міндетті, онда кранның
техникалық жай-күйі туралы ақпарат көрсетіледі, сондай-ақ жарамды жайкүйі үшін жауапты адамдардың қолдары қойылады) (1-қосымша);
- ҚР нормативтік-техникалық құжаттамасымен регламенттелген
жағдайларда рұқсат-жасақ;
- Көтеру-такелаж жұмыстарына қатысатын персоналдың лауазымдық
нұсқаулықтары;
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- Жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін бақылауды қамтамасыз ететін
жауапты тұлғаларға бұйрықтар;
- Жұмыс өндірісінің жобасы немесе типтік технологиялық карта.
Крандармен жұмыс кезінде жасақ-рұқсат бойынша жұмыстардың
тізбесі:
-Жөндеу немесе басқа да жұмыстарды жүргізу үшін қолданыстағы
крандардың кран жолдары мен өту галереяларына қызметкерлерді жіберу.
Жөндеу жұмыстарын екі бригада (слесарлар бригадасы, электромонтерлар
бригадасы) орындаған кезде жасақ-рұқсат әрбір бригадаға жеке берілуі тиіс.
- Көпірлі крандар алаңдарынан құрылыс, сырлау және басқа да
жұмыстарды жүргізу. Кранды оның көпірінен көрсетілген жұмыстарды
орындау кезінде жүктерді жылжыту үшін пайдалануға жол берілмейді.
- 42 В және одан жоғары кернеудегі әуе электр беру желісінің жақын
жердегі сымының проекциясымен түзілетін жүктен тік жазықтыққа дейінгі
кез келген жағдайда Кранның көтергіш (жылжымалы) бөлігінен 30 м жақын
қашықтықта өздігінен жүретін жебелі крандармен жұмыс жүргізу. [1-2].
Жасақ-рұқсаттама сондай-ақ мынадай жұмыстарды орындауға жасалуы
тиіс:
- кран жолдарын мерзімді және кезектен тыс визуалды және аспаптық
геодезиялық тексерулерді жүргізуге;
- кран жолдарының бойында орналасқан және жеке учаскелерде тиісті
қоршаулары жоқ галереяларда әртүрлі жұмыстар жүргізуге;
- кранмен немесе оның кабинасымен жұмыс істейтін адамдарға кіру
мүмкіндігі, сондай-ақ жұмысшылардың кран жолдарына шығу мүмкіндігі
болмаған жағдайларда жұмыстарды жүргізуге.
Көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік
шаралары
Жұмыс қауіпсіздігі ең алдымен жұмысты дұрыс ұйымдастырумен,
білікті қызметкерлерді таңдаумен, өткізу орнын дайындаумен, жүк қармау
құрылғыларын тексерумен қамтамасыз етіледі. Барлық осы факторлар үшін
қауіпсіз жұмыстарды жүргізу үшін нормалар мен талаптар бар.
Жұмысты бастамас бұрын, сәйкессіздіктерді анықтау және оларды жою
үшін Кранның келесі элементтерін тексеру керек:
- Кабельдің сыртқы түрі-майлау, иілу, сыну, коррозия, диаметрі немесе
тозудың немесе зақымданудың басқа белгілері;
- Арқанды барабан-бағыттаушы ойықтағы кабельдің жағдайы, бекіту
құралдары және барабанның тозуы немесе зақымдануы;
- Тегершіктер-сым арқандардың, бағыттаушылардың, өлі ұштардың
орналасуы, тегершік науасының тозуы;
- Ілгектер-жарықтар, бұралу, түзету, ілмектің жұтқыншағын ашу
немесе тозудың немесе зақымданудың өзге де белгілері;
- Жарықтандыру элементтері-күйіп кеткен, сынған;
- Механикалық бөліктер мен қорғаныс құралдары-сынған, бүгілген,
сынған және жоқ;
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- Тұтқалар-сынған, бұралған, жарылған;
- Доңғалақтар-тозған (қозғалыс кезінде дірілдеу осыны көрсетеді);
- Мойынтіректер-бос, тозған;
- Тежегіштер-қалыптардың тозуы;
- Көпір бамперлері және арбаның соңғы стоппері-бос, жоқ, дұрыс емес
қалыпта;
- Контроллерлер және коллекторлық аяқ киім немесе брустар-тозған,
жеген, босаған, сынған немесе дұрыс жұмыс істемейтін;
- Өту жолдары-панельдердің, тұтқалар мен баспалдақтардың жай-күйі;
- Редукторлар-майлаудың болмауы немесе тістердегі бөгде заттар (бұл
тітіркену немесе сықыр арқылы көрінеді);
- Кабинада өрт сөндіргіш болуы тиіс.
Жұмыс істеп тұрған кранда тексеру керек элементтер:
- Жүкті көтергенге дейін кранды іске қосып, оны қозғалыста тексеру
керек;
- Арқанды барабаннан тегіс тарқату (және оған орау);
- Кабель олардың үстінен өтіп бара жатқанда, шпалдар бұрылмай
немесе бұрылмай бұрылады;
- Арқандар тегершіктерге кіретін жерлерде тиісті жағдай;
- Сым арқандар тегершікті қорғау туралы ысқыламайды;
- Жұмыс кезінде үйкеліс, тырналу немесе күркіреу шулары;
- Басқару элементтері мен тежегіштердің тиісті жұмысы;
- Соңғы қосқышты тексеріңіз. Артық жүксіз баяу көтеріңіз. Егер
қосқыш ақаулы болса, артық барабанға соқпайтынына көз жеткізіңіз.
Жүк көтеру жұмыстарын жүргізудің маңызды факторы жұмыс орны
болып табылады. Жүк көтергіш машиналар жұмыс істеген кезде: жүк
көтергіш машинаға қызмет көрсету аймағы, жүк көтергіш машинаның орнын
ауыстыратын жүктерден туындайтын қауіпті аймақ және жүк көтергіш
машинаның өзінің жылжымалы жұмыс органдарының орнын ауыстыруынан
туындайтын қауіпті аймақ [1-3] бөлінеді. Қауіпті аймақтардың шекаралары
жүктің ең кіші сыртқы габаритінің немесе ғимарат қабырғасының көлденең
проекциясының шеткі нүктесінен жүктің ең үлкен габариттік өлшемін
(құлайтын) және ол құлаған кезде жүктің ұшып кетуінің ең аз қашықтығын
қоса отырып қабылданады. Белгілер қауіпті аймақ шекарасының көріну
есебінен орнатылады, тәуліктің қараңғы уақытында олар жарықтандырылуы
тиіс. Белгілер адамдардың өтуі және техниканың қозғалуы кезінде олардың
құлауынан қауіптіліктің алдын алу үшін бекітілген тіреулерге орнатылады.
Кран көтеру кезінде жүк арқандарының көлбеу жағдайында жүкті
итеру талап етілмейтіндей және жүктің орнын ауыстыру жолда кездесетін
кедергілерден кемінде 500 мм жоғары болатындай етіп орнатылады. Тиеутүсіру жұмыстарын жүргізу орындары жүктер мен көтеру-тасымалдау
машиналарының жүктемелерін қабылдауға қабілетті тегіс қатты жабындысы
немесе қатты топырағы бар арнайы бөлінген аумақта орналасуы тиіс. Тиеутүсіру жұмыстарын жүргізуге арналған алаңдардың еңісі 5° - тан аспауы тиіс;
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авто-және электр тиегіштерді қолданған кезде-3° - тан аспауы тиіс. Жұмыс
орнын жұмыс жетекшісі анықтайды, бірақ кранды орнату орны мен кранды
орнатуды краншы жүзеге асырады. Жұмыс орнында кемінде 10 ЛК тиісті
жарықтандыру болуы тиіс. Қазаншұңқырдың (жыраның) еңісіне жақын
жұмыстарды орындау кезінде кранды орнату кезінде ең аз арақашықтықты
сақтау қажет (1.2-сурет).

1.2-сурет-Қазаншұңқыр еңісінің жанында жұмыс істеген кезде кранды орнату
сызбасы
ГПМ жұмысы кезінде рұқсат етілмейді:
- жүк көтергіш машинаның кабинасына оның қозғалысы кезінде кіру
- Кранның бұрылмалы және бұрылмайтын бөліктері арасында
қысылуын болдырмау үшін өзі жүретін жебелі немесе мұнаралы кранның
жанында адамдардың болуы.
- Адамдарды немесе жүкті ондағы адамдармен жылжыту.
- Адамдарды крандармен көтеру ерекше жағдайларда және адамдардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралар әзірленгеннен кейін арнайы
дайындалған кабинада ғана жүргізілуі мүмкін. Мұндай жұмыс техникалық
регламенттер бойынша жүргізілуі тиіс [1].
- Жермен жабылған немесе басқа жүктермен салынған, бұрандалармен
бекітілген немесе бетонмен құйылған жүкті көтеру.
- Жүк арқандарының тік орналасуын қамтамасыз ететін бағыттаушы
блоктарды қолданбай жүк арқандарының көлбеу жағдайы кезінде жүкті жер,
еден немесе рельстер бойынша кран ілмегімен тарту.
- Жүк көтергіш машинаның көмегімен жүкпен қысылған ілмектерді,
арқандарды немесе шынжырларды босату.
- Жүкті көтеру, орнын ауыстыру және түсіру кезінде оны тарту. Ұзын
өлшемді және ірі габаритті жүктердің орнын ауыстыру кезінде оларды бұру үшін
тиісті ұзындықтағы ілгектер немесе тартқыштар қолданылуы тиіс.
- Тасымалданатын жүкті қолмен теңестіру, сондай-ақ арқандарды салмаққа
түзету.
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- Арнайы қабылдау алаңдарынсыз немесе арнайы құралдарсыз терезе
ойықтарына және балкондарға жүк жіберу.
- Көпірлі кран ғимараттың соңында орналасқан қону алаңына жақындаған
жағдайды қоспағанда, механизмдерді автоматты түрде тоқтату үшін жұмыс
органдары ретінде соңғы ажыратқыштарды пайдалану.
- Істен шыққан немесе ақаулы қауіпсіздік аспаптары мен тежегіштер
кезіндегі жұмыс.
- Кранда адамдар кабинасынан тыс болған кезде кран механизмдерін қосу
(галереяда, машина бөлмесінде, жебеде, мұнарада, қарсы салмақта және т.б.).
Механизмдерді және электр жабдықтарын қарап-тексеруді және реттеуді
жүргізетін адамдар үшін ерекшелік рұқсат етіледі. Бұл жағдайда механизмдер
қарап-тексеруді жүргізетін адамның сигналы бойынша қосылуы тиіс.
- Жүкті тікелей оны орнату орнынан (жерден, алаңнан, қатардан және
басқа жерлерден) жебелі шығырмен көтеру.
Электр қондырғыларында жəне ӘЖ қорғау аймағында жұмыс істеу
Электр берудің әуе желілері мен байланыстың әуе желілерінің күзет
аймағы-ӘЖ бойындағы жер учаскесі және әуе кеңістігі түріндегі, олар
қашықтықта ауытқымаған жағдайда шеткі сымдардан желінің екі жағынан
тұрған тік жазықтықтармен шектелген аймақ, м:
- кернеуі 1 кВ дейінгі ӘЖ және ӘЖ-2 үшін;
- ӘЖ 1-20 кВ-10; ӘЖ 35 кВ-15;
- ӘЖ 110 кВ-20; ӘЖ 220 кВ-25;
- ӘЖ 500 кВ-30; ӘЖ 1150 кВ - 55 (1.3, 1.4 суретті қараңыз)

1.3-сурет-ӘЖ қорғау аймағында
100 м қашықтықта кеме жүзетін су айдындары үшін, кеме жүрмейтін су
айдындары үшін - 100 м қашықтықта, кеме жүрмейтін су айдындары үшін
шеткі сымдардан сызықтың екі жағынан артта қалатын тік жазықтықтармен
шектелген су айдындары (өзендер, каналдар, көлдер және басқалар) арқылы
ӘЖ өту жолдарының бойындағы әуе кеңістігі түріндегі аймақ;
Кернеуі 42 В-тан асатын электр берудің әуе желісі 30 м-ден кем
қашықтықта жұмыс істеген кезде жұмыстың қауіпсіз жағдайларын
анықтайтын жасақ-рұқсат бойынша жүргізілуі тиіс. Жасақ-рұқсат краншыға
жұмыс басталар алдында қолына берілуі тиіс.
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Кран жүргізушіге электр беру желісіне жақын жерде жұмыс істеу үшін
кранды өз бетінше орнатуға тыйым салынады, бұл туралы жол парағында
жазба жасалады. Жұмыс кранмен қауіпсіз жұмыс жүргізуге жауапты
тұлғаның тікелей басшылығымен жүргізілуі тиіс, ол краншыға кран орнату
орнын көрсетуі, жасақ-рұқсат бойынша жұмыс шарттарының орындалуын
қамтамасыз етуі және краншының вахталық журналына жұмысқа рұқсат беру
туралы жазба жасауы тиіс (жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына 2-қосымшадағы
жасақ-рұқсат нысаны) [1].

1.4-сурет-ӘЖ қорғау аймағындағы жұмыс
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жүк көтергіш крандарды
қолдана отырып жұмыс істеу кезінде жүктерді крандармен ауыстыру
бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге уәкілетті тұлға IV рұқсат тобы бар
инженерлік-техникалық қызметкер болуы қажет. Бұл адамның өкілеттігі
жасақ берушіге немесе жұмыс басшысына жүктеледі. АТҚ бойынша және
ӘЖ қорғау аймағында автомобильдердің, жүк көтергіш машиналар мен
механизмдердің қозғалысына аталған тұлғалардың бірінің немесе әкімшіліктехникалық персоналдың V кіру тобы бар қызметкердің бақылауымен жол
беріледі.
Энергетикалық кәсіпорындардың штатында тұратын және жұмыс істеп
тұрған электр қондырғыларында жұмыс істейтін краншылардың II тобы
болуы тиіс. АТҚ бойынша автомобильдердің, жүк көтергіш машиналар мен
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механизмдердің
қозғалысына
кезекшінің
немесе
жедел-жөндеу
персоналынан IV кіру тобы бар рұқсат берушінің бақылауымен жол беріледі.
АТҚ-мен және ӘЖ-мен өту кезінде жүк көтергіш машиналар мен
механизмдердің көтергіш және жылжымалы бөліктері көліктік жағдайда
болады. Жұмыс орны шегінде жүк көтергіш машиналарды жұмыс органы
көтерілген тегіс жерде жүксіз және адамдарсыз көтеру немесе жылжымалы
бөлігінде, егер мұндай орын ауыстыруға зауыттық нұсқаулық бойынша
рұқсат етілсе және бұл ретте ажыратылмаған шиналар мен ӘЖ сымдарының
астынан өту талап етілмесе, орын ауыстыруға жол беріледі (1.5 А сурет)).
Көтергіш немесе жылжымалы бөлігінде жүксіз және адамдарсыз орган,
егер мұндай орын ауыстыруға зауыттық нұсқаулық бойынша рұқсат етілсе
және бұл ретте ажыратылмаған шиналар мен ӘЖ сымдарының астынан өту
талап етілмесе (1.5 А-сурет)).

Сурет 1.5 - а) ӘЖ астында өту б) машинистің тұйықталу кезіндегі іс-әрекеті
ӘЖ бар кран
Тетіктен (машинадан) жерге түсуге немесе оған көтерілуге, сондай-ақ
тетік кернеуде қалған кезде жерде тұрып, оған қол тигізуге жол берілмейді.
(Сурет 1.5 және 1.6)

1.6-сурет-Кранның жебесі немесе көтеру механизмінің себеті (бесігі)
кернеуде тұрған ток өткізгіш бөліктерімен түйіскен кездегі машинистің ісәрекеті
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1.1.2 Жүк қармау құрылғылары. Жүкті ілмектеу схемалары
- Қосымша алмалы-салмалы жүк қармауыш аспаптарға (сур. 1.7)
ілмектерді, траверстерді, қармауыштарды қамтиды.
Оларға кранның ілгегіне, магниттер мен электромагниттерге ілінген бір
арналы грейферлер де кіруі керек.

Сурет 1.7-алынбалы жүк қармауыш құрылғылар
Матауыштар. Матауыштар (сурет.1.8) әр
түрлі материалдардан жасалған (болат арқан,
қоспаланған болат тізбек, металл тор,
синтетикалық жіп және синтетикалық арқан)
және жалпы және қосымша (арнайы) талаптарға
сай болуы керек, атап айтқанда: матауыштар
олар жасалған материалдың түріне негізделген
минималды дизайн параметрлеріне ие болуы
керек[3].

1.8 сурет -Матауыштар

Конструкциялық параметрлер арқанның номиналды беріктігіне,
ұштарын жалғауға немесе жалғауға, арқанның бөліктерінің санына, тораптың
түріне, жүктің бұрышына және ауырлық центріне, арқанмен байланатын иілу
диаметріне түзетумен/ ескерумен арқанның номиналды жүк көтергіштігі
негізінде айқындалады. Матауыштарды өткір жиектерден және бұрыштардан
бұрыштық төсемдер, төсемдер немесе ағаш дойбы арқылы қорғау керек.
Жұмысты бастамас бұрын, ілмектерді визуалды тексеру керек, сондайақ көп күш жұмсап орындалған жүк көтерілгеннен кейін олардың жағдайын
дереу тексеру керек. Шамадан тыс жүктемелерден және жүктемені күрт
қолданудан аулақ болу керек. Көтерудің басталуы мен аяқталуы баяу болуы
керек. Матауыштар рамаларда тік күйде, иілместен, механикалық зақым ала
алмайтын жерлерде, сондай-ақ коррозиялық заттар, ылғалдылық, жоғары
температура әсер етпейтін жерлерде сақталуы керек.
Матауыш-бұл жүк көтергіш машиналармен (крандармен) жүктерді
көтеру және жылжыту үшін байлау және бекіту әдістерінің жиынтығы.
Болат арқандар: арқандар белгіленген нормативтік-техникалық
талаптарға сәйкес тексерілуі тиіс: әрбір бөлімшеде арқандардың жай-күйіне
жауапты тұлға тағайындалады. Тексеру нәтижелері такелаж құралдарын,
механизмдер мен айлабұйымдарды есепке алу және тексеру журналында
тіркеледі.
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Арқандарды пайдалану кезінде олардың майысуына немесе бұралуына,
балшықпен сүйрелуіне жол бермеу, майысуына немесе қатты қисаюына жол
бермеу қажет.
Қызмет көрсету: арқандардың зақымдануына немесе жай-күйінің
нашарлауына жол бермеу үшін оларды арнайы бөлінген жерде сақтау керек.
Сым арқан: әр түрлі қосымшалар үшін әр түрлі арқан түрлері
жасалынған. Олардың ішінде жабық цикл, қатты, екі тармақты бридель, төрт
тармақты бридель және басқа комбинациялар бар. Арқандар белгіленген
нормативтік-техникалық талаптарға сәйкес тексерілуі тиіс, әрбір бөлімшеде
арқандардың жай-күйіне жауапты тұлға тағайындалады. Тексерулер,
тексерулер туралы деректер тіркелуі тиіс. Болат арқаннан жасалған әрбір
ілмектің нөмірі мен жүк көтергіштігі көрсетілген биркасы (таңбасы) болуы
тиіс. Олар МЕМСТ талаптарына сәйкес келуі және өндірушінің сертификаты
болуы керек.
1.1.3 Такелаждық керек-жарақтары
Такелаждық керек-жарақтарына ілмектер, сырғалар, көз болттары,
бұрандалы тартпалар, буындар мен сақиналар, айналмалы көтергіш
сақиналар, жүктеме индикаторлары мен жүктемені позициялау құрылғылары
жатады. Барлық осы керек-жарақтар жалпы және қосымша (арнайы)
талаптарға сәйкес болуы тиіс, атап айтқанда: сыныққа тапсырар алдында
ақаулы керек-жарақтар жарамсыз күйге келтірілуі тиіс, көтеру-такелаж
жұмыстарын жүргізер алдында мынадай ұйымдастыру іс-шаралары
жүргізілуі тиіс: жүкті бекітудің ең жақсы тәсілі айқындалуы және қолайлы
керек-жарақтар (мысалы, көздері бар болттар немесе сырғалар) таңдалуы
тиіс.
Жұмыс алдында тозуды, жегідені, жарықтарды, ойықтарды,
шұңқырларды, қисықтықты немесе термиялық зақымдануды анықтау үшін әр
затты көзбен тексеру қажет. Зақымдалған керек-жарақтар қабылданбауы
керек. Бөлімше бойынша тағайындалған білікті қызметкер белгілі бір
құрылғы үшін белгіленген кезеңділікпен такелаждық керек-жарақтарға
тексеру жүргізуге және тексеру нәтижелерін журналға тіркеуге тиіс.
Көтергіш механизмдер-бұл көпір крандарына, соның ішінде көпір
крандарына (тартылатын), консольдік крандарға/жүкшығырларға (еденге
немесе қабырғаға орнатылатын) орнатылатындарды қоспағанда, қолмен,
пневматикалық және электр жетегі бар механизмдер, монорельсті жүйелер
және қол жүкшығырлары (арқандармен, шынжырлармен және торлы
ілмектермен) [1-4].
Көтергіш механизмдерге келесі талаптар қойылады:
- көтергіш механизмдердің дайындаушы зауыт, моделі және сериялық
нөмірі, сондай-ақ жүк көтергіштігі көрсетілген таңбасы болуы тиіс. Электр
көтергіштердегі таңбалау, басқаларынан басқа, жұмыс кернеуінің, ток
жиілігінің және ампердегі рұқсат етілген ток жүктемесінің мәндерін қамтуы
тиіс. Пневматикалық шығырлардағы таңбалау ауаның номиналды қысымы
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туралы деректерді қамтуы тиіс.Электр қорегін немесе механизмді қозғалысқа
келтіретін басқа энергия көзін ажыратқан жағдайда жүкшығыр автоматты
түрде тоқтатылып, жүктемені ұстап тұру мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Жүк
көтергіш құрылымдардың жүк көтергіштігі жүк көтергіштен кем болмауы
керек. Пайдалану алдында көзбен қарап тексеру жүргізілуі тиіс, басқару
жүйелеріне; жұмыс тетіктеріне; жоғарғы қалпының шеткі ажыратқыштарына
(егер пайдаланылса); ағып кету мәніне пневматикалық жүйеге (егер
пайдаланылса), сондай-ақ осы стандарттың талаптарына сәйкес ілмектерге,
арқандарға, шынжырларға, торлы ілмектерге ерекше назар аударылады.

Сурет 1.9-қабырғадағы консольді бұрау шүмегі
Паспортқа және нормативтік талаптарға сәйкес бөлімше бойынша
уәкілетті тұлға белгіленген кестелер бойынша жабдықты тексеру мен
сынауды жүргізуі қажет.
Жүкті тік немесе оған жақын көлбеу жазықтықта жылжыту тиеу-түсіру
жұмыстары мен жабдықты орнату кезінде көтеру күшімен, жүк көтеру
биіктігімен, жетек түрімен және жүкпен қозғалыс санымен байланысатын
жүк көтергіш машиналар қолданылады. Қозғалыс саны бойынша жүк
көтергіш машиналарды үш топқа бөлуге болады:
- Біріншісіне ұялар, жүкшығырлар, қол және электр көтергіштері
кіреді (сурет. 1.10).
- Екінші топқа тек көтеру ғана емес, сонымен қатар жүктің сызықтық
қозғалысы бар машиналар кіреді: көтергіштер, жылжымалы қол көтергіштер,
көлденең қозғалысы бар бұрандалы ұялар.
- Сонымен, үшінші топқа — үш немесе одан да көп қозғалыстарды
орындайтын және жүкті қызмет көрсетілетін өрістің кез келген нүктесіне
жылжытуға қабілетті машиналар. Бұған көпір, тірек крандары кіреді.

а) қол және электр
көтергіштер

б) шығырлар

в) домкраттар

Сурет 1.10-қарапайым такелаждық құралдары
21

1.1.4 Жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, жұмыс
аяқталғаннан кейін, авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау әдістері
Жалпы қауіпсіздік талаптары.
1. Такелаж жұмыстарын орындауға 18 жастан асқан, арнайы
бағдарлама бойынша оқыған, біліктілік комиссиясымен аттестатталған және
жұмыс жүргізу құқығына куәлік алған ер адамдар жіберіледі.
Такелажшылардың өзімен бірге куәлігі болуы және оны мемлекеттік
қадағалау және бақылау органдарының кәсіптік одақтың еңбекті қорғау
жөніндегі уәкілдік берілген лауазымды адамдарының немесе еңбек
ұжымының, жүк көтергіш машиналарды қауіпсіз пайдалануға жауапты
адамдардың немесе кран машинисінің талап етуі бойынша көрсетуге
міндетті.
Такелажшының қауіпсіздік техникасы қағидаларын білуін кезектен тыс
тексеру жүк көтергіш машиналарды, крандарды қауіпсіз пайдалануды және
ұстауды қадағалау жөніндегі жауапты адамдардың талабы бойынша
мамандығы бойынша жұмыста алты айдан астам үзіліс болған кезде немесе
нұсқаулық ережелері мен талаптарын бірнеше рет бұзған кезде жүргізіледі.
Такелажшы жүк көтергіш кранға электр энергиясын беруді өшіретін
құрылғының орналасқан жерін білуі тиіс.
Қызметкерлерді такелажшылар етіп тағайындау ұйым (кәсіпорын)
бойынша бұйрықпен ресімделеді. Такелажшы крандармен жүктерді
тасымалдау бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғаға
бағынады [1].
2. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен сақтану үшін
такелажшыға мынадай арнайы киім, арнайы аяқ киім және қорғау құралдары:
Мақта-мата костюмі; тайғанамайтын табаны бар былғары жартылай етік;
резеңке етік; құрама биялай; құрылыс каскасы берілуі тиіс.
Қыста сыртқы жұмыстарға қосымша:
- астары жылы мақта-мата күртеше;
- астары жылы мақта-мата шалбар;
- резеңке түбі бар етік.
Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары
3. Жұмыс орнын тексеріңіз. Ол қоқыстан, қысқы уақытта-мұздан және
қардан тазартылуы, құм немесе шлак себілуі, ал жеткіліксіз көріну
жағдайында кран машинисі такелажшының сигналдарын анық көретіндей
жарықтандырылуы тиіс.
Ілмектердің сызбаларына сәйкес жүк қармауыш құрылғыларды,
ыдысты таңдап, олардың жарамдылығын тексеру; ілгектерді алдын ала
кірден тазалап, тексеру; кран жолдары қоршауының жай-күйін тексеру.
4. Кран машинисімен шартты сигналдармен алмасу тәртібін келісу.
Ұзындығы 10 м дейінгі жебелі өздігінен жүретін крандардың жұмысы
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кезінде сигналдарды дауыспен беруге жол беріледі. Басқа жағдайларда екі
жақты телефон немесе радиотелефон байланысы қолданылуы тиіс; айқын
қауіпті байқаған кез келген қызметкер бере алатын "тоқта" сигналын
қоспағанда, барлық сигналдарды тек ілмектеуші беруі тиіс.
Жұмыс уақыты бойынша қауіпсіздік талаптары
5. Такелажшы міндетті:
а) инвентарлық ілмектермен немесе арнайы жүк қармау
құрылғыларымен ілмектеу схемаларына сәйкес жүктерді орауды жүргізу;
б) жүкті байлау немесе ілу кезінде көтеруге арналған жүктің ештеңемен
қысылмағанына, толтырылмағанына және жерге қатып қалмауына көз
жеткізу;
в) монтаждауға жататын конструкцияларды олар кірден және мұздан
көтерілгенге дейін тазарту;
г) кранмен тасымалдауға арналған жүктің массасын жүк массасының
кестесі немесе ондағы таңбалау бойынша нақтылау, ал массаны анықтау
мүмкін болмаған жағдайда жүктерді кранмен тасымалдау бойынша
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғаға жүгіну;
д) жүктің жеке түрі үшін ілмектеу схемасы болмаған жағдайда
арқандар мен шынжырлар оның негізгі бөлігіне (рамаға, қаңқаға, тұғырға,
корпусқа) салынады;жүк қырларының астына ілмектерді зақымданудан
сақтайтын арнайы құралдар төселуі қажет, ілмектеуді жүктерді крандармен
ауыстыру бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты адамның
қатысуымен жүргізу қажет;
е) жүкті өткізу кезінде олардың жолда кездесетін заттарға тиіп кетуін
болдырмайтындай, жүкті ілу үшін пайдаланылмаған көп тармақты ілмектің
ұштарын нығайту.
6. Жүкті көтеру туралы сигнал берер алдында:
а) жүкте бекітілмеген бөлшектер мен құралдардың, ал үлкен диаметрлі
көтерілетін құбырларда - жердің, мұздың немесе көтеру кезінде олардан
құлап кетуі мүмкін заттардың бар-жоғын тексеру;
б) жүктің жанында, көтерілетін жүк пен қабырғалардың, бағаналардың,
қатарлар мен жабдықтардың арасында, сондай-ақ кранның жанында, оның
бұрылмайтын платформасында, жебе мен жүктің түсіру аймағында
адамдардың жоқтығына көз жеткізу.
7. Көтергенде жүк жөн:
а) жүкті 200-300 мм биіктікке көтеру үшін алдын ала сигнал беру, бұл
ретте ілмектің дұрыстығын, ілмектердің керілуінің біркелкілігін, кранның
орнықтылығын және тежегіштердің әсерін тексеру және осыдан кейін ғана
жүкті қажетті биіктікке көтеру туралы сигнал беру: ілмекті түзету қажет
болған кезде жүк түсірілуі тиіс:
б) жүк көтергіштігінің көрсеткіші бойынша жүкті өздігінен жүретін
жебелі крандармен көтерер алдында машинист белгілеген жебенің шығуы
көтерілетін жүктің салмағына сәйкес келетіндігін тексеру;
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в) жүкке ілесіп жүруге және оның адамдардың үстінен қозғалмауын
және жолда кездесетін заттардан кемінде 0,5 м жоғары көтерілуін
қадағалауға;
г) жүкті алып жүру мүмкін болмаған жағдайда оның орын ауыстыруын
екінші такелажшы, сигнал беруші немесе кран машинисі қадағалап отыруы
тиіс;
д) оны көтеру және түсіру кезінде жүк такелажшы тұрған алаң
деңгейінен 1 ХЕҰ-дан аспайтын биіктікте қозғалатын жағдайда ғана жүктің
жанында (бірақ жебенің астында емес) болуға тиіс.
8. Электр беру желілерінің жанында жұмыс істейтін жебелі өздігінен
жүретін крандарға қызмет көрсету кезінде электр тогының соғуын
болдырмау үшін кран жебесінің немесе арқанның сымдардан қауіпті
қашықтықта болмауын қамтамасыз ету.
9. Жүкті түсірмес бұрын сізге қажет:
а) жүк түсірілетін орынды алдын ала қарап шығу, жүктің
аударылуының, сырғуының немесе құлауының мүмкін еместігіне көз
жеткізу;
б) жүкті орнату орнына алдын ала берік төсемдер (төсемдер) қою
керек);
в) жүк сенімді орнатылғаннан және қажет болған жағдайда
бекітілгеннен кейін ғана жүк немесе ілгектен ілмектерді алуға.
10. Авариялық жағдайларды болдырмау мақсатында жол берілмейді:
а) қағуға ілмек қарпығыш құралдар монтаждық ілгектер темірбетонды
бұйымдар және басқа жүктер;
б) көтерілетін жүктегі немесе ілгектің жұтқыншағындағы сынықтың
немесе балғаның соққыларымен түзету;
в) Жүкті көтеру немесе орнын ауыстыру кезінде одан тайып кететін
ілмектерді ұстап тұруға немесе түзетуге;
г) Ол арналмаған жүктерді көтеру үшін грейферді пайдалану;
д) жүкті ондағы адамдармен немесе бөгде заттармен бірге көтеруге
және жылжытуға;
е) көтерілетін немесе ауыстырылатын жүкті өз дене салмағымен
теңестіру;
ж) Жүкті көтеру, орнын ауыстыру немесе түсіру кезінде оны тартуға;
з) темір жол платформасында, автомашина шанағында, панелевоздың
жоғарғы алаңында, пирамидада, жартылай вагонда және т. б. оларды
крандармен тиеу немесе түсіру кезінде болуға тиіс;
и) жүкті уақытша жабындарға, құбырларға, кабельдерге және жүктерді
салуға арналмаған басқа да орындарға орнатуға, сондай-ақ материалдар мен
бұйымдарды ғимараттар мен құрылыстардың элементтеріне сүйенуге немесе
тіреуге;
к) белгіленген нормалар бұзылған материалдарды, бөлшектерді,
бұйымдарды жинауға.
Авариялық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары
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12. Авариялық жағдай туындаған кезде - жүкті көтеру кезінде электр
энергиясы ажыратылған кезде-жүкті крандармен тасымалдау бойынша
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғаға бұл туралы хабарлай
отырып, оның құлауы мүмкін орнын қоршау.
Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары
13. Жүк қармауыш құрылғыларды жинау, оларды кірден тазарту,
оларды кранның ілмегіне ілу немесе осы мақсат үшін бөлінген орынға қою.
Жұмыс кезінде жарамсыз болып қалған жүк қармау құралдарын
жүктерді крандармен ауыстыру бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге
жауапты тұлғаға тапсыру[5].
Бақылау сұрақтары:
1. Көтеру-такелаждау жұмыстары дегеніміз не?
2. Бұл такелаждық жұмыс ?
3.Көтеру-такелаж жұмыстарын жүргізер алдында қандай ұйымдастыру
іс-шараларын жүргізу керек?
4. Матауыш дегеніміз не?
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Болат арқандарды есептеу
Жұмыстың мақсаты: Такелаж жұмыстарының дайындық кезеңін
жүргізу үшін Болат арқандарды есептеуді үйрену
1-тапсырма: S=100 кН тарту күшімен жеңіл жұмыс режимі бар
электрожүкшығыр үшін болат арқанды таңдау және есептеу.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Әртүрлі технологиялық жабдықтарды монтаждаумен байланысты
такелаждық жұмыстарды орындау кезінде болат арқандар қолданылады.
Олар арқандар мен жүк суспензияларын жасау үшін, тартқыштар ретінде,
сондай-ақ полиспасттарды, жүкшығырларды және монтаждық крандарды
жабдықтау үшін қолданылады.
Арқанды есептеу Rк үзілу күшін анықтауға дейін азаяды, ол бойынша
арқан кейін іріктеледі [5].
Rк=S * Кз,
мұндағы S-арқандағы максималды есептік күш, кН;
ҚТ - беріктік қорының коэффициенті (кесте. 1.1).
1.1-кесте такелаждық құралдардың беріктік қорының ең аз рұқсат етілетін
коэффициенті К3
Арқанның мақсаты
Беріктік
қорының
коэффициенті
4,0
1.
Жүк арқандары:
а) қол жетегі
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Б) машиналық жетегі бар:
- ұсақ жұмыс режимі үшін
- ауыр жұмыс режиміндегі орташа жұмыс режимі
2. Жүк көтергіштігі полиспастарға арналған
арқандар:
 5-тен 50 т-ға дейін
 50-ден 100 т-ға дейін
1500-ден жоғары
3. Матауыштар
4. Сүйретпе болат арқан, тартқыштар

5,0
5,5
6,0
4,0–5,0
3,5–4,0
3,0 – 3,5
5,0–6,0
3,0–5,0

Шешім:
1. Жеңіл жұмыс режимі бар жүк арқаны үшін Кз=5 беріктік қорының
коэффициентін таңдап, арқандағы үзілу күшін анықтаймыз:
Rк=S * Кз=100 * 5=500кН.
2. Жүкшығыр үшін 6×36+1 О. С. LK-RO типті икемді арқанды
таңдаймыз және 1-қосымшаға сәйкес оның сипаттамаларын анықтаймыз:
үзілуге уақытша қарсылық, МПа...................... 1764
жарылу күші, кН................................................517
арқанның диаметрі, мм................................................... <31
арқанның салмағы 1000 м, кг..............................................3655
2-тапсырма: S тарту күшімен жеңіл жұмыс режимі бар электролизге
арналған болат арқанды таңдап, есептеңіз (біз кестеден мән аламыз.1.2).
Кесте 1.2 нұсқалар бойынша тапсырмалар
Тапсырма нұсқалары
тарту күші
S, м
1
50
2
120
3
150
4
5
5
39
6
80

беріктік қорының
коэффициенті
1.1-кесте бойынша

№ 2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: арқанды есептеу
Жұмыстың мақсаты: Такелаж жұмыстарының дайындық кезеңін
жүргізу үшін арқан ілмектерін есептеуді үйрену
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1-тапсырма: салмағы G=15 т көлденең жылу алмасу аппаратын көтеру
кезінде қолданылатын арқан үшін болат арқанды есептеңіз және таңдаңыз
(суретті қараңыз. 1.10) егер α = 450, ал матауыш бұтақтарының жалпы саны
n=4 екені белгілі болса.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Матауыштар жүк көтергіш механизмнің ілмегіне көтерілген жүкті іліп
қою үшін қолданылады. Пайдалануға рұқсат етілген бұралған бау негізгі
техникалық деректер көрсетілген металл биркамен жабдықталады.
Арқан ілмектері келесі ретпен есептеледі (сурет. 1.10):
1. Матауыштың бір тармағындағы кернеуді анықтаңыз
S=

P
,
n cos α

мұндағы Р-ілмектерге қолданылатын есептік күш, кН;
n-матауыш филиалдарының жалпы саны;
α-есептік күш пен итарқа тармақтарының әрекет ету бағыты
арасындағы бұрыш (450-ден аспайтын етіп тағайындау ұсынылады).
2. Тауып, үзілу күші в бұтақтары арқан:
Rк=S * Кз ,
мұндағы Кз-матауыш үшін беріктік қорының коэффициенті (1
практикалық жұмыста жоғарыдағы 1.1-кесте бойынша анықталады).
P

α

S

G

1.10-сурет-ілмектерді есептеу
Есептік үзілу күші бойынша 1 икемді болат арқанды таңдап, оның
техникалық деректерін анықтайды [5].
Шешім:
1. Біз матауыштың бір тармағындағы кернеуді анықтаймыз:
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S=53 кН.

P
10  15


n  cos α 4  0,707

2. Матауыш бұтағындағы үзілу күшін формула бойынша табамыз:
Rк=S * Кз = 53·6=318 кН.
Жарылу күші бойынша 2) 6×36+1 О. С конструкцияның ЛК-РО
арқанын таңдаймыз МЕМСТ 7668-80 келесі сипаттамамен:
үзілуге уақытша қарсылық, МПа………………… 1960
жарылу күші, кН………………………………………… 338
арқанның диаметрі, мм.............................…………………
23,5
арқанның салмағы 1000 м, кг............................................. 2130
2-тапсырма: G массасы бар көлденең жылу алмастырғышты көтеру
кезінде қолданылатын арқан үшін болат арқанды есептеңіз және таңдаңыз
(біз кестеден мән аламыз.1.3), (суретті қараңыз. 1.10), егер α = (мән кестеден
алынады.1.3), ал матауыш бұтақтарының жалпы саны n=(мән кестеден
алынады.1.3).
Кесте 1.3 опциялар бойынша тапсырмалар
Тапсырма
Массасы G, т
нұсқалары
1
2
3
4
5

10
8
9
12
13

α

0

40
35
15
0
28

матауыш
тармақтарының
жалпы саны n
3
2
4
6
2

1.2 Энергетикалық көлік қондырғылары мен қосалқы
жабдықтардың бөлшектерін өңдеу бойынша слесарлық жұмыстарды
орындау
1.2.1 Бөлшектердің проекциялары, қажетті қималар мен қималар,
бұрандалардың кескіндері мен белгілері және алмалы-салмалы және бір
бөліктен тұратын қосылыстар
Сызбадағы суреттер олардың мазмұнына қарай түрлерге, қималарға,
қималарға бөлінеді. Өнеркәсіп пен құрылыстың барлық салалары үшін
сызбаларда заттарды (бұйымдарды, құрылыстарды және олардың құрамдас
элементтерін) бейнелеу ережелерін МЕМСТ 2.305 – 2008* "суреттер —
түрлері, қималары, қималары"белгілейді.
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Заттардың суреттері тікбұрышты (ортогональды) проекциялау әдісін
қолдана отырып жасалуы керек.
Нысанның ішкі (көрінбейтін) конфигурациясын анықтау үшін шартты
кескіндер қолданылады – бөлімдер мен бөлімдер[6].
тіліктер;
Кесінділерді жіктеу:
қарапайым-бір бөлінген жазықтықта;
күрделі — бірнеше ұшақпен.
Күрделі кесулер бөлінеді:
егер секциялық жазықтықтар параллель болса, сатылы (сатылы
көлденең, сатылы);
егер бөлінген ұшақтар қиылысса, сынған.
Бөлімде ол тікелей бөлінген жазықтыққа түсетінін көрсетеді.
Секциялық жазықтықтар көлденең қималарды алу үшін таңдалады.

1.12 сурет -Қима
Геометриялық денелердің проекциясы жəне олардың аксонометриясы
Сызбалардағы заттардың суреттері проекция арқылы алынады.
Проекция жазықтығы-бұл объектінің проекциясы алынған жазықтық.
Аксонометрия-грек сөзі, аудармада осьтер бойымен өлшеу дегенді
білдіреді. Аксонометриялық проекцияларды құру кезінде өлшемдер X, Y, z
осьтері бойымен орналастырылады
Аксонометриялық проекциялар айқын көрінеді. Бұл сызбаны
салыстырудан көрінеді (сурет. 1.12, а) және аксонометриялық проекция (сурет.
1.12, Б) пән. Сондықтан аксонометриялық проекциялар көрнекілік қажет
болған жағдайда қолданылады [6].

Сурет 1.12-кесілген параллелепипед
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Геометриялық
денелердің
проекциясы.
Техникада
кездесетін
бөлшектердің пішіні сонымен қатар әртүрлі геометриялық денелердің немесе
олардың бөліктерінің тіркесімі болып табылады. Мысалы, ось бір цилиндрге
кішірек цилиндрді қосу нәтижесінде пайда болады, ал кіші диаметрлі басқа
цилиндр цилиндрден алынып тасталғаннан кейін жең пайда болды.
Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосылыстардың сызбалары
Ажыратылатын қосылыс-бұл бөлшектерді бірнеше рет бөлшектеуге
және оларды бөлшектер мен байланыстырушы элементтерді бұзбай қайта
жинауға болатын қосылыс. Бұрандалы қосылыстар алынбалы деп аталады.
Бөлшектерді бұранмен қосу (сурет. 1.13). Болт өзегінің диаметрін
ескере отырып, есептеулердегі негізгі элемент үшін салыстырмалы мөлшерде
сызыңыз.

1.13-сурет-бөлшектерді бұранмен қосу
Бөлшектерді түйреуішпен қосу. Болт қосылысының формулаларын
қолдана отырып, салыстырмалы мөлшерде сызыңыз. Бұранданың бұрандалы
ұшының L1 ұзындығы бөліктің материалына байланысты таңдалады.
Бөліктегі тесіктің тереңдігі L2= l1+0,5 d немесе l2= l1+5p формуласы
бойынша анықталады, мұндағы Р – жіптің қадамы. Тесік конустық беткеймен
аяқталады, конустың жоғарғы жағында 1200 бұрышы бар.
Сызбалар ажырамайтын қосылыстар.
Бір бөліктен тұратын қосылымды бөлшектеуге болмайды, себебі
бөлшектердің бірі немесе оларды байланыстыратын элемент бұзылады.
Оларға дәнекерленген, дәнекерленген қосылыстар, желімдеу арқылы алынған
қосылыстар, тойтармалар және т. б.
Дəнекерленген қосылыстар.
Дәнекерленген қосылыстар машина
жасауда
кеңінен
қолданылады
МЕМСТ
2.317-72
сызбалардағы
дәнекерленген жіктердің шартты бейнелері мен белгілерін белгілейді.
Дәнекерлеу-өнімнің компоненттерін біріктірудің ең прогрессивті
әдістерінің бірі.
Дәнекерлеудің көптеген түрлері және оларды жүзеге асыру әдістері
бар, мысалы: қолмен электр доғасы, автоматты және жартылай автоматты
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ағын, қорғаныс газындағы доғалық дәнекерлеу, контактілі дәнекерлеу және т.
б.
Бөліктің эскизі қолмен жасалған сурет деп аталады. Кескіннің
масштабы және жеке элементтердің бөлшектерге пропорционалдылығы көзге
жақын сақталады. Эскиздер бөлшектердің сызбаларына қойылатын барлық
ережелер мен талаптарға сәйкес орындалады. Олар МЕМСТ ESKD-ге сәйкес
нақты, дәл орындалуы керек.
Эскизді орындау алгоритмі.
1. Бөлшектің геометриялық пішінін талдау; бейнелердің негізгі түрі
мен санын таңдау (түрлері, қималары, қималары және т.б.).
2. Нобай пішімінің жұмыс өрісінде пішімді таңдау және кескіндердің
орналасуы. Габаритті тіктөртбұрыштар жүргізу
3. Түрлер мен кесулердің контурларын салу, қосымша суреттерді
орналастыру (мысалы, сыртқы элементтер). Кесіктер мен қималарды люктеу
4. Конструкторлық және технологиялық базаларды ескере отырып,
шығарылатын және өлшемді желілерді салу
5. Суреттерді инсульт, бөліктің өлшемін өлшеу, өлшемді сандарды
жазу, негізгі жазуды толтыру
Бөлшектің жұмыс сызбасы-бөліктің кескіні және оны жасау мен
басқаруға арналған басқа да мәліметтер бар дизайн құжаты
1.2.2 Слесарлық, монтерлік және
айлабұйымдардың, жарақтардың, өлшеу
құралдарының мақсаты мен құрылысы

өлшеу аспаптарының,
құралдарының, қорғау

Әрбір слесарь үшін негізгі слесарлық және құрастыру жұмыстарын
орындау дағдыларын игеру негізгі болып табылады. Бұл операцияларға
тесіктерді Белгілеу, кесу, түзету, ию, кесу, аралау, бұрғылау, бұрғылау және
орналастыру, бұрандаларды кесу, тегістеу, тегістеу және аяқтау жатады. Бұл
операцияларды
әр
слесарь
қолдана
алатын
қолмен
және
механикаландырылған құралдармен орындаңыз.
Сонымен қатар, мамандануына қарамастан, әр слесарь бекітілген
(бұрандалы, тойтармалы, жабысқақ, дәнекерленген) және жылжымалы
(кілтекті оймакілтекті) қосылыстарды жинауға, сондай-ақ беттерді
дәнекерлеуге дайындауға және дәнекерлеу жіктерін тазартуға байланысты
операцияларды орындай алуы керек [8].
Слесарлық іс-бұл қолмен слесарлық құралдарды (балғамен, кескішпен,
егеумен, шұңқырмен және т.б.) қолдана отырып, металды суық күйде өңдей
алатын қолөнер. Слесарлық істің мақсаты әртүрлі бөлшектерді қолмен жасау,
жөндеу және монтаждау жұмыстарын орындау болып табылады [6].
Слесарлық жұмыстарды орындау кезінде әртүрлі құралдар мен
құрылғылар қолданылады.
Қысқыш. Жұмыстың сипатына байланысты орындық, параллель және
қолмен қысқыштар қолданылады. Орындық (сурет.1.14) - ағаш негізге
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орындық түрінде бекіту тәсілдері, кейіннен олар жұмыс үстеліне бекітуге
бейімделді.

Сурет 1.14 - орындық вице
Орындықтар ені 100 мм, ернеулардың ең үлкен ашылуы 90, 130, 150
және 180 мм болатын жалған болаттан жасалған. Нәжісті кесу сирек
қолданылады, тек соққы жүктемесін қолданумен байланысты ауыр
жұмыстарды орындау үшін — кесу, тойтару, иілу және т. б.
Қолмен слесарлық вице-орындықтар тобына жатады
Параллель слесарлық вице нәжістен, ең алдымен, жақтардың өзара
орналасуымен ерекшеленеді: параллель слесарлық қысқыштарда жақтар
параллель бөлініп, затты бүкіл бетімен жабады.
Слесарлық параллель вице шойыннан жасалған, сондықтан олар
соққыларға тұрақсыз. Ауыстырылатын гофрленген ернеулер болаттан
жасалған және қатайтылған. Параллель қысқыштар негізінен слесарлық
жұмыстар үшін қолданылады және металды егеулермен, аралармен,
кескішпен немесе басқа құралмен қолмен өңдеуге байланысты
операцияларды айтарлықтай күш пен соққысыз орындауға қызмет етеді.
Жұмысшының өсуі үшін қысқыштардың биіктігін таңдау және жұмыс
үстеліне құралды ұтымды орналастыру дағдыларды жақсартуға, еңбек
өнімділігін арттыруға және шаршауды азайтуға көмектеседі.
Қысқыштарды орнату биіктігін таңдағанда, шынтаққа бүгілген сол қол
түзетілген саусақтардың ұштары иекке тиіп тұратындай етіп, қысқыштардың
ернеулеріне қойылады. Құралдар мен құрылғылар тиісті қолмен алуға
ыңғайлы болатындай етіп орналастырылған:оң қолмен не алынады-оң жақта
ұстау, сол қолмен-сол жақта.
Слесарлық құралдың жіктелуі [6].
Кескіш құрал: кескіш, крейцмейсель, тескіш, тескіш, кернер, егеулер,
егеу, бұрғылар, сыпырғыштар, слесарлық шүмектер, бұранда кескіштер,
қаңылтырға арналған қол қайшылар және т. б.
Қосалқы құрал-сайман: слесарлық балғалар, металл щеткалар,
қысқыштардың бетіне жапсырмалар, егеуқұм жайма, керн және т. б.
Слесарлық-құрастыру құралы: вице, гайка кілттері, бұрағыштар,
қысқыштар және т. б.
Өлшеу және тексеру: ауқымды сызғыш, рулетка, кронциркуль,
нутромер, штангенциркуль, микрометр, шаршы, бұрыш өлшегіш және т. б.
Бұрандалы қысқыш (қысқыш) (сурет. 1.15) - бұл болаттан жасалған
көмекші слесарлық құрылғы. Қысқыштардың дизайны олардың мақсатына
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байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Өңделетін немесе жиналатын
бөлшектерді
қысу
бұранданың
көмегімен
жүзеге
асырылады.
Операциялардың сипатына байланысты (өңдеу, құрастыру) қысқыштар
негізгі қысқыш немесе бөлікті қысқыштарда өңдеу кезінде қосымша рөл
атқарады. Ұсақ слесарлық жұмыстарда қолданылады.

Сурет 1.15-бұрандалы қысқыш
Кілттер жаңғақтар мен болттарды бұрау және бұрау үшін, сондай-ақ
жаңғақтарды бұрау кезінде болтты ұстау үшін қолданылады. Кілттердің екі
түрі бар: реттелмейтін және реттелетін әмбебап.
Қысқыштар қосалқы слесарлық жұмыстар үшін қолданылады. Олар
жұқа металл материалдарды майыстыра алады, сонымен қатар өңдеу және
құрастыру кезінде бөлшектерді ұстап, кішкене жаңғақтарды бұрап, бұрап
алады. Мақсаты мен дизайнына байланысты форсункалардың келесі түрлері
бөлінеді: қарапайым тістеуіштер (сурет. 1.18 а), жалпақ тістеуіштер, дөңгелек
тістеуіштер (сурет.1.16 б), реттелетін түзу және қисық (сурет. 1.16 в) жалпақ
және бүйірлі қысқаштар, үшкір тістеуіктер (тістеуіктер), топсалы тістеуіктер.
Форсункалар тобына әмбебап құбыр кенелері мен тырнақ кенелері де кіреді
(сурет. 1.16 г).

Сурет 1.16-Слесарлық қысқыштар
Тартқыш-бұл
редукторлар,
жалғастырғыштар,
доңғалақтар,
мойынтіректер, тұтқалар және т. б. біліктерден алуға арналған слесарлық
құрал.
Өлшеу құралы (сурет.1.17) әдетте слесарьдың ерекше қамқорлығын
құрайды, себебі жұмыс нәтижесі оның жұмыс жағдайына байланысты және
көбінесе бір күн емес.
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Сурет 1.17-Өлшеу құралы
Кейбір механикалық қондырғыны слесарлық құрастыру кезінде талап
етілетін дәлдік әдетте 0,1-ден 0,005 мм-ге дейін өзгереді.
Өлшеу дәлдігі-бұл белгілі бір құралды өлшеу құралы ретінде
пайдалану кезінде сөзсіз болатын қате.
Өлшеу дəлдігін төмендететін ең көп кездесетін қателер келесідей
(сурет 1.18,1.19,1.20):

1.18-сурет-өлшеу дәлдігін төмендететін қателер
- зақымдалған өлшеу құралын пайдалану;
- өлшеу құралының жұмыс беттерінің ластануы;
- шкала мен нониустағы нөлдік белгінің дұрыс орналаспауы;
- Бөлшекке қатысты құралды дұрыс орнатпау;
- қыздырылған немесе салқындатылған бөлікті өлшеу;

1.19-сурет-өлшеу дәлдігін төмендететін қателер
- қыздырылған немесе салқындатылған құралмен өлшеу;
- құралды пайдалана алмау;

1.20-сурет-өлшеу дәлдігін төмендететін қателер
- дұрыс таңдалмаған өлшеу базасы
Өлшеу (масштабты) сызғыш – белгілеу үшін қоспаланған болаттан
жасалған және бір-бірінен 1 мм қашықтықта орналасқан штрихтары бар. 1
мм қашықтықта.
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Металл өлшегіш сызғыштар қалыңдығы 0,3...1,5 мм, ені 10 у7 немесе
У8 аспаптық болаттан жасалады..25мм және ұзындығы 100; 150; 200; 300;
500; 750 және 1000мм.
Металл бөліктері көбінесе кішкентай болғандықтан, сызғыштың
ұзындығы 200-300 мм-ден аспауы керек (сирек жағдайларда сіз ұзындығы
1000 мм-ге дейін сызғышты қолдана аласыз). Өлшеу сызғыштары сыртқы
және ішкі өлшемдерді 1 мм дәлдікпен бақылауға мүмкіндік береді.
Кронциркуль
бөлшектердің сыртқы өлшемдерін өлшеу үшін қолданылады (диаметрі,
ұзындығы мен қалыңдығы, қабырғалары мен қабырғалары). Кронциркуль
ұзындығы 150 үлкен диаметрлі екі доғадан тұрады. Өлшеу кезінде
кронциркуль оң қолымен топсаның артына алынады және оның аяқтары
ұштары тексерілетін бетке тиіп, аз күшпен қозғалатындай етіп итеріледі.
Өңделген бөліктің мөлшері аяқтың сұйылту мөлшерін өлшеу сызғышының
немесе штангенциркульдің шкаласымен салыстыру арқылы анықталады.
Тексеру (үлгі) сызғыштары (1.21-сурет) өңделген беттерді түзу және
жазықтыққа бақылау үшін қолданылады. Бұл сызғыштар екі жақты, үш және
тетраэдрлік болуы мүмкін. Тексеру сызғыштары жоғары дәлдікпен жасалады
[6].

1.21-сурет-тексеру (лекальды) сызғыштар
Штангенциркульдер сыртқы және ішкі өлшемдерді өлшеуге арналған
Квадраттар (слесарлық жалпақ) бұрыштарды 90º шамасымен белгілеу
және тексеру, параллель сызықтар мен басқа геометриялық құрылыстарды
жүргізу үшін қолданылады. Слесарлық бұрыштар әдетте 60×40 мм, 100×60
мм, 160×100 мм және одан да аз 250×160 мм (сурет 1.22)

1.22 сурет -Бұрыштықтар
Зондтар (сурет.1.23) белгілі бір қалыңдықтағы пластиналар жиынтығы.
Зондтар беттер арасындағы саңылауларды тексеру кезінде қалыпты
калибрлер болып табылады, олар 0,02...1,0 мм номиналды өлшемдермен, 0,01
және 0,05 мм градациямен шығарылады.

1.23сурет -Қуысбұрғылар
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Мемлекеттік стандартқа сәйкес жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ)
(басты, көзді және бетті, қолды, тыныс алу органдарын қорғау құралдары,
арнайы қорғаныш киімі)
Құралдарға: оқшаулағыш қысқыштар, диэлектрлік қолғаптар,
галоштар, боттар, диэлектрлік кілемдер мен оқшаулағыш тұғырықтар,
қорғаныс қоршаулары (қалқандар мен экрандар), қолмен оқшаулайтын
құрал-саймандар, тасымалданатын жерге қосқыштар, плакаттар мен
қауіпсіздік белгілері және т. б. жатады.
1.2.3 Бөлшектерді слесарлық өңдеу кезіндегі кедір-бұдырлықтың
шақтамалары
мен
қондырмаларының,
квалитеттері
мен
параметрлерінің жүйелері
Төзімділік пен қонудың бірыңғай жүйесі (ЕСДП) - бұл тәжірибе,
теориялық және эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи түрде құрылған
және стандарттар түрінде жасалған төзімділік пен қонудың жиынтығы. Жүйе
машина бөлшектерінің типтік қосылыстарын төзімділік пен қондыру үшін
минималды қажетті, бірақ жеткілікті нұсқаларды таңдауға арналған, бұл кесу
құралдары мен калибрлерді стандарттауға мүмкіндік береді, машина
бөлшектерін жобалауды, өндіруді және өзара алмастыруды жеңілдетеді.
Негізгі ауытқу-нөлдік сызыққа қатысты төзімділік өрісінің орнын
анықтайтын екі шекті ауытқудың бірі (жоғарғы немесе төменгі).
Ең бастысы-нөлдік сызыққа жақын ауытқу. Біліктілік-барлық
номиналды өлшемдер үшін бір дәлдік деңгейіне сәйкес келетін төзімділік
жиынтығы. 20 квалитет, біліктердің 27 негізгі ауытқуы және тесіктердің 27
негізгі ауытқуы орнатылды.
Тесіктердің негізгі ауытқулары латын әліпбиінің бас әріптерімен,
біліктер – кіші әріптермен белгіленеді. ЕСЖ-дегі рұқсат өрісі номиналды
өлшемнен кейін көрсетілетін квалитеттердің бірі бойынша негізгі ауытқулар
мен стандартты рұқсат етудің бірін үйлестіру арқылы қалыптасады. Мысалы,
білік үшін 20h6, 40g7, 60p8 және тесік үшін: 80h6, 100F7 немесе 180js8.
Бұл жағдайда негізгі ауытқу төзімділік өрісінің номиналды өлшемге
қатысты орнын, ал біліктілік – төзімділік мәнін анықтайды.
Қону-құрастыру
алдындағы
өлшемдерінің
айырмашылығымен
анықталатын екі бөліктің қосылу сипаты.
Қонуға төзімділік-қосылысты құрайтын тесік пен біліктің төзімділік
қосындысы.
Саңылау s-егер тесік біліктің мөлшерінен үлкен болса, тесік пен біліктің
өлшемдері арасындағы айырмашылық.
Саңылаумен қону-бұл әрдайым қосылыста алшақтық пайда болатын
қону, яғни.тесіктің ең кіші шегі әрқашан біліктің ең үлкен мөлшерінен үлкен
немесе оған тең болады.
N тарту-егер біліктің мөлшері тесік өлшемінен үлкен болса, білік пен тесік
өлшемдері арасындағы айырмашылық. Тығыздағышпен қону-бұл әрдайым
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қосылыста пайда болатын қону, яғни.тесіктің ең үлкен шекті мөлшері біліктің ең
кіші шекті мөлшерінен аз немесе оған тең.
Өтпелі қону-бұл тесік пен біліктің нақты өлшемдеріне байланысты
қосылыста саңылау мен кернеуді алуға болатын қону. ЕСП қону тесік пен
біліктің рұқсат ету өрістерін бөлшек түрінде жазумен белгіленеді. Бұл
жағдайда тесіктің төзімділік өрісі әрдайым бөлшек алымында, ал біліктің
төзімділік өрісі бөлгіште көрсетіледі. Бұл ереже тек тегіс цилиндрлік емес,
қосылыстардың басқа түрлеріне (жіп, кілт, оймакілтекті және т.б.)
қолданылады [6].
1.2.4 Дәнекерлер, флюстер, түрлері. Дәнекерлеу технологиясы,
құрал
Электр тізбектерін жалғау кезінде электр тізбектерін байланыстыру
кезінде дәнекерлеу жиі қолданылады.
Дәнекерлеу-дәнекер балқымасының көмегімен қосылыстың пайда
болуы, онда қосылатын материалдар балқу температурасынан төмен
қызғаннан кейін, оларды дәнекермен сулап, дәнекерді саңылауға ағызып,
содан кейін кристалданғаннан кейін интератомиялық байланыстар жасалады.
Дәнекерлеу-балқу температурасы дәнекерленетін материалдардың
балқу температурасынан төмен Дәнекерлеуге және қалайылауға арналған
материал.
Дәнекерлеудің маңызды қасиеттері сонымен қатар капиллярлық
күштердің әсерінен тар саңылауларға ағып кету және ағып кету мүмкіндігі
болып табылады.
Қосылған беттердің ластануы болған кезде дәнекерлеудің таралуы
нашарлайды және сіңірілмейтін аймақтардың пайда болуы мүмкін, бұл
дәнекерлеу сапасын төмендетеді (сурет.1.24)

а) суланудың болмауы; Б) толық сулану; в) ішінара сулану; г) Жақсы сулану.

Сурет 1.24-әр түрлі беттерде дәнекердің таралуы (сулануы)

Дәнекерлеуге жататын бөлшектердің беттерін дайындау кірді, тотты,
тотықты және майлы қабықтарды кетіруден тұрады.. Егер кедір-бұдырлар
қиылысатын ойықтар желісін құраса, онда дәнекердің сулануы мен жайылуы
ойықтардың капиллярлық әсерімен күшейтілетін болады[6].
Осылайша, тазарту әдісі дәнекерлеу сапасына шешуші әсер етуі мүмкін.
Қиылысатын ойықтардың пайда болуымен тазарту эмирленген терімен алынады
(бұл маринадтауға қарағанда жақсы нәтиже береді).
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Әдетте, дәнекерлеу алдында жалғанған бөліктер қалайыға ұшырайды.
Қалайылау қосылатын бөліктердің беттерін жұқа дәнекер қабығымен жабудан
тұрады. Ыстық қалайылау дәнекерлеу үтігімен немесе балқытылған дәнекермен
ваннаға батыру арқылы жүзеге асырылады.
Қалайылау кезінде дәнекер негізгі металды жабады, сондықтан
қалайыланған беттерді дәнекерлеу кезінде қосылыс төмен температурада жүреді.
Дәнекерлеу кезінде металл беттерінен және дәнекерден тотықтырғыш
пленканы жою, металл бетін және дәнекерді дәнекерлеу процесінде
тотығудан қорғау және металл-дәнекерлеу шекарасында балқытылған
дәнекердің беттік керілу күштерін азайту үшін арнайы материалдар –
ағындар қолданылады. Ағынды дұрыс таңдау сапалы қосылысты қамтамасыз
етеді және дәнекерлеу жылдамдығына айтарлықтай әсер етеді. Таңдалған
ағын химиялық белсенді болуы керек және дәнекерленген элементтердің
оксидтерін ерітіп, термиялық тұрақты болуы керек және белгілі бір
температура диапазонында химиялық белсенділік көрсете отырып, булану
мен ыдырамай дәнекерлеу температурасына төтеп беруі керек.
Барлық ағындарды төрт топқа бөлуге болады: Белсенді немесе
қышқыл, коррозияға қарсы, қышқылсыз – канифольге негізделген
(ағындардың бұл тобы электрлік орнатуда кеңінен қолданылады.
Қышқылсыз ағындардың қалдықтары алкогольмен оңай жойылады. Мұндай
ағынның химиялық белсенділігі төмен, сондықтан ол қосылатын беттерді
дәнекерлеуден бұрын оксид пленкаларынан жақсы тазартуды қажет етеді)
және канифоль негізінде белсендірілген, құрамында әртүрлі катализаторлар
бар (ағынның белсенділігін арттыратын заттар).
Дайындалған беттер ыстық қалайылау немесе дәнекерлеу алдында
тікелей ағынмен жабылады.
Ағынның әсер ету механизмі (1.25-суретті қараңыз) - бұл ағынның
әсерінен металл мен дәнекердің оксидті қабықшалары ериді, қопсытылады
және оның бетінде қалқып шығады.

1-дәнекерлеу үтігінің ұшы; 2-дәнекерлеу; 3-негізгі металмен дәнекерлеу
қорытпасы; 4 – дәнекерлеудің негізгі металмен өзара әрекеттесу аймағы; 5 – флюс; 6 –
ерітілген оксид; 7 – негізгі металл бетіндегі оксид; 8 – негізгі металл; 9-газ тәрізді флюс.

1.25-сурет-дәнекерлегіш үтіктің көмегімен қалайылау аймағының
сызбасы
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Сұйық дәнекер ағынды алмастырады және негізгі металмен
әрекеттеседі. Дәнекер қабаты біртіндеп артып, қыздыру тоқтаған кезде
қатаяды.
Технологияға байланысты ағынды сұйықтық ретінде пайдалануға
болады (1.26-суретті қараңыз), паста немесе ұнтақ. Сондай-ақ, ағынмен бірге
дәнекер бөлшектері бар дәнекерлеу пасталары бар.

Сурет 1.26-флюстердің түрлері
Дәнекерлеу сапасын жақсарту және электр тізбектерін орнату кезінде
еңбек өнімділігін арттыру үшін канифоль толтырғышы бар құбырлы
дәнекерлеуді
қолдану
ұсынылады.
Дәнекер-бұл
қалайы-қорғасын
қорытпасынан
жасалған түтік,
оның
ішінде
канифоль
ағыны
орналастырылған. Өзектің өзгертілген формасы құбырлы дәнекерде
қуыстардың пайда болу ықтималдығын және дәнекерлеу процесінде ағынды
үзілістерді азайтады. 1.27-суретте шарғылар түрінде шығарылған құбырлы
сатушылар көрсетілген.

Сурет 1.27-әр түрлі диаметрлі құбырлы дәнекерлегіштері бар шарғылар
Электр дәнекерлегіштер жалғыз және шағын өндірісте дәнекерлеу үшін
қолданылады – 1.28-суретті қараңыз. Мұндай құрылғылардың әрекеті электр
тогының өтуі кезінде көп мөлшерде жылу шығаруға негізделген. Дәнекерлеу
үтігінің негізгі бөлігі — металл түтікке салынған, оның айналасында
қыздыру элементі орналасқан (ыстыққа төзімді оқшаулау қабығындағы
нихром спиралы - слюда немесе керамика). Қыздыру элементінің спиралінің
ұштары мыс оқшауланған сымдарға – қуыс пластикалық тұтқадан
шығарылатын және штепсельмен аяқталатын сымға бекітілген. Қыздыру
элементі жоғарғы жағынан корпуспен жабылған.
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Сурет 1.28-электр дәнекерлегіштер
Дәнекерлегіш үтікті электр желісіне қосқан кезде ток нихром спиралы
арқылы өтіп, оны қыздырады. Шығарылған жылу мыс шыбыққа беріледі, ол
300 - 350 °C температураға дейін қызады.
Дәнекерлеу үтігінің қажетті қуаты қосылған бөліктердің массасы мен
маркасына байланысты таңдалады[6].
Үлкен, массивті бөлшектерді қосу үшін балғамен дәнекерлеу үтіктері
қолданылады, олардың пішіні балға ұқсас болғандықтан. Олар пештерде
немесе қуыруға арналған табада қызады және үлкен жылу инерциясына ие,
ұзақ уақыт бойы қызады.
Индукциялық жабдық ерекше қызығушылық тудырады. Индукциялық
дәнекерлегіштерде қыздыру өздігінен реттеледі, олар электр энергиясын
үнемді пайдаланады. Ультрадыбыстық дәнекерлеу жабдықтары шығарылады
(1.29). Ультрадыбыстық дәнекерлеу үтігі жоғары жиілікті сигнал шығаратын
генератормен жабдықталған.

Сурет 1.29-ультрадыбыстық дәнекерлеу жабдықтары
Газды дәнекерлеу үтіктері өте ыңғайлы, олардың қызуы газдың
жануынан болады. Газ жабдықтары өлшемдерімен, тұтану жүйесімен,
температура реттегішінің болуымен (1.30) ерекшеленетін көптеген
модельдермен ұсынылған.
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1.30-сурет-газды дәнекерлеу жабдығы
Газбен дәнекерлейтін жабдықтың көмегімен қатты, жоғары
температуралы дәнекерлеушілерді ерітуге болады. Баллондар, редукторлар,
платформа және оттықтар кіретін мыс құбырларын газбен дәнекерлеуге
арналған посттар шығарады[6].
Электрлік немесе газды дәнекерлеу үтіктерінің кемшіліктері-үлкен
аумақты бір уақытта төмен қуатпен жылыту мүмкін еместігі. Бұл жағдайда
жабдықтың басқа түрлері қолданылады.
Қолмен дәнекерлеу кезінде тек дәнекерлеу жабдықтары жеткіліксіз.
Қажетті қосымша құрылғылар болмаса, сапалы емес, жалпы бір нәрсені
дәнекерлеу мүмкін емес. Мұндай құрылғыларға мыналар жатады: дәнекерлеу
шамы; пинцет; егеулер жиынтығы; сым кескіштер; үлкейткіш әйнек және
штатив; қысқыштар; тіректер.
Қажетті құралдардың бірі – пинцет (1.31). Бұл ұсақ бөлшектерді
дәнекерлеу керек жерде ұстауға қызмет етеді. Сонымен қатар, металл пинцет
көбінесе жартылай өткізгіштерді немесе басқа да температураны қажет ететін
заттарды дәнекерлеу кезінде жылуды кетіргіш ретінде қызмет етеді.

Сурет 1.31-Пинцет
Жұмыста жиі қолданылатын тағы бір құрал-бұл егеу. Кейде оларды
орнына орнатпас бұрын схема компоненттерінің тұжырымдарын тазарту
қажет.

41

Сымдармен және кабельдермен жұмыс істеу үшін сізге сым кескіштер
қажет. Олардың көмегімен сымдар кесіліп, оқшаулау тазаланады, кейде
артық дәнекер механикалық түрде алынып тасталады.
Көбінесе үлкен бөлшектерді дәнекерлеуге тура келеді. Оларды
дәнекерлеу үтігімен жылыту мүмкін емес, тіпті ең күшті. Бұл жағдайда
болашақ дәнекерлеу орнына жақын бөліктер дәнекерлеу үтігімен
қыздырылады, содан кейін дәнекерлеу үтігімен дәнекерленеді. Дәнекерлеу
шамдары бензинмен, керосинмен, газбен жұмыс істей алады. Кейбір
модельдер алкогольмен жұмыс істейді. Бөлшектерді бір-біріне және үстелге
бекіту үшін қолыңызда металл қысқыштар жиынтығы болған жақсы. Оларды
пайдалану кезінде сіз бөлшектерді бір-біріне дәл бағыттай аласыз және
дәнекерлеу мен салқындату кезінде осы позицияны сақтай аласыз.
Дәнекерлеуге арналған пайдалы құрылғы-жеткізу. Сіз оған өрттен
қорықпай ыстық дәнекерлеу үтігін қоюға болады. Мұндай қарапайым
жабдық көбінесе өз қолдарымен жасалады.
Үнемі жиі дәнекерлеу кезінде бөлмеде түтін шығаратын жабдықты
орнату жақсы.
Вакуумдық
дәнекерлеу
жабдықтары
жоғары
тотықтырғыш
материалдардан жасалған бұйымдарды қосу үшін қолданылады. Мұндай
пештерде жасалған дәнекерленген тігістер таза және біркелкі, бұл олардың
беріктігін қамтамасыз етеді.
Дәнекерлеу жұмыстарына қарағанда төмен температура мен мүлдем
өзгеше болғандықтан, металлға, дәнекерленген қосылыстарға коррозияға
және механикалық кернеуге төзімді.
Дәнекерлеу сапасын бақылау көзбен шолып, 4 еселік ұлғайтқышты
пайдалана отырып жүргізіледі. Дәнекерлеу жылтыр, жылтыр немесе ашық
күңгірт, тері тесігі мен сыртқы қоспаларсыз болуы керек.
1.2.5 Бөлшектерді өлшемдерді сақтамай слесарлық өңдеу (кесу
және аралау) бұрамаларды бұранда кескіштермен және шүмектермен
түзету
Таңбалау-бұл бөліктің контурларын немесе өңдеу орнын анықтайтын
дайындамаға сызықтар салу операциясы. Дайындамадағы таңбалау дайын
бөліктің сызбасына сәйкес жасалады.
Байланысты орындалатын операциялардың белгі бойынша пайдаланады әр
түрлі разметочным аспаптармен және құрылғылармен жұмыс.
Таңбалау плитасында контурлар мен өңделетін жерлердің сызықтарын
салу үшін бланкілер орнатылады. Таңбалау тақталары шойыннан құйылған
және олар мұқият өңделген бетке ие. Плитаға бланкілерді орнату арнайы
ұялар мен төсемдердің көмегімен жүзеге асырылады.
Плитаны пайдалану ыңғайлы болуы жəне оның өңделген бетін
бүлінуден қорғау үшін мезгіл-мезгіл графит ұнтағымен сүртіледі, ал жұмыс
аяқталғаннан кейін ағаш корпуспен жабылады.
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Сызғыш-бұл белгіленген дайындамаға сызықтар салуға қызмет ететін
құрал [6].
Рейсмус белгіленген дайындамаға сызықтар салады. Таңбалау бұрышы
тік сызық салу үшін қызмет етеді; оның қысқа жағында таңбалау тақтасында
бұрыштың тұрақтылығын қамтамасыз ететін Т-бөлімі бар (1.32-сурет,
а).Малкамен қажетті бұрышта сызықтар салу үшін қолданылады; малка
топсамен жалғанған екі болат сызғыштан тұрады (сурет.1.32, б).

а) таңбалау бұрышы б) малка в) таңбалау компасы г) центріздегіш
4.13-сурет-Сынама алуға арналған құралдар
Таңбалау компасы белгіленген дайындамаларға шеңбер салу үшін
қолданылады; оның құрылғысы суретте көрсетілген. 1.32, в.
Орталық детектор цилиндрлік дайындамаларда орталықты табу үшін
қолданылады (сурет. 1.32, г). Центріздегіш-бұл сызғыш бекітілген шаршы,
оның бір жағы бұрыштың бұрышын жартысына бөледі.
Бұрыштық келтіріледі жанасуына өз тараптары цилиндрлік дайындау;
мұндай орнату центроискателя оның сызғыш бөледі шеңбер шеткі дайындау
екіге. Сызғышты еркін бұрышқа ауыстырғаннан кейін сызғыш бойымен
екінші сызық сызылады.
Кесу кескіш немесе крейцмейсель көмегімен жүзеге асырылады.
Крейцмейсель кескіштен жұмыс басының пішінімен ерекшеленеді. Кескіш
пен крейцмейсельді қайраудың А бұрышы өңделетін металдың
қаттылығының төмендеуімен азаяды; оның мөлшері 70-45°аралығында
болады.
Кесектер барлық кесу жұмыстарында қолданылады, олар крейцмейсельмен
орындалатын ұяларды, кілттерді және т.б. кесуді қоспағанда.
Слесарлық өңдеу кезінде металды кесу қайшы немесе қайшылармен
жүзеге асырылады. Шұңқыр пышақ пен машинадан тұрады.Пышақтар
ұзындығы 200-300 мм, ені 11-16 мм және қалыңдығы 0,5—0,8 мм болат
жолақтардан жасалған: 1 см ұзындықта 5-12 тіс кесіледі. Қол қақпағы
кішкентай диаметрлі материалдарды кесу үшін қолданылады, үлкен
диаметрлі дайындамаларды кесу кезінде жетек қақпақтары қолданылады.
Қалыңдығы 5 мм-ге дейін парақ материалын кесу үшін қайшылар
қолданылады.
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Кесу-бұл кесу немесе кесуден кейін бөліктің тегіс бетін алу үшін
қолданылатын слесарлық операция. Үгінділер егеулермен жасалады. Егеулер
болат жолақтардан жасалған, оларда тістері бар (қолмен кескіш немесе
арнайы кескіш машинада).
Кесілгеннен кейін егеулер қатайтылады немесе цементтеледі, содан
кейін термиялық өңделеді. Егеулер əртүрлі профильдер мен өлшемдерді
жасайды
Аралау жұмысының сапасы егеуді дұрыс пайдалануға байланысты.
Егеумен жұмыс істеуге қойылатын негізгі талаптардың бірі-егеудің өңделген
бетке параллель қозғалысын сақтау.
Қолмен бұрғылау. Бұрғылау-бұл өңделген материалдағы тесіктерді алу
операциясы. Бұл операцияны жүзеге асыратын құрал бұрғылау деп аталады.
Бұрғылар қауырсынға бөлінеді (сурет. 1.33, а) спираль (сурет. 1.33, б).

Сурет 1.33-бұрғылау түрлері
Спиральды бұрғылардың кемшілігі-оларды жасаудың күрделілігі.
Бұранданы кесу. Саңылаулардағы жіптерді кесу үшін слесарь
жұмысында қолданылатын құрал шүмек деп аталады.
Кесу дегеніміз-олардан металлдың жұқа қабатын алып тастау арқылы
өте таза беттерді алу операциясы; осы мақсатта қолданылатын құрал шабер
деп аталады.
Бұрамаларды бұранда кескіштермен жəне шүмектермен түзету
Бұрандаларда, болттарда, түйреуіштерде және басқа бөлшектерде
сыртқы жіптерді кесу үшін өліктер қолданылады. Жіптерді кескішпен кесу
керек бөліктің бөлімі алдын-ала өңделеді. Өңделген беттің диаметрі жіптің
сыртқы диаметрінен сәл аз болуы керек. Диаметрі 6-10 мм метрикалық жіп
үшін бұл айырмашылық 0,1-0,2 мм; диаметрі 11-18 мм - 0,12-0,24 мм;
диаметрі 20-30 мм - 0,14-0,28 ММ. Білім беру үшін кіру бұранданы торце
бөлшектер қажет фаску, тиісті биіктігі бұранда профилінің. Бұранда кескіш
ұстағышқа (патронға) орнатылады, ол артқы пинольдеріне немесе револьвер
басының ұясына бекітіледі. Бұранданы бұранда кескішпен кесу кезіндегі кесу
жылдамдығы υ=3-4 м/мин Болат дайындамалар үшін; υ=2-3 м/мин шойын
дайындамалар үшін және υ=10-15 м/мин жез дайындамалар үшін.
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Диаметрі 50 мм-ге дейінгі ішкі метрикалық жіптер көбінесе
шүмектермен кесіледі. Әдетте станокта бұрандалы шүмектер қолданылады,
бұл жіптерді бір өту кезінде кесуге мүмкіндік береді. Қатты және тұтқыр
материалдардан жасалған бөлшектерді кесу үшін екі немесе үш шүмектен
тұратын жиынтықтар қолданылады. Екі шүмектен тұратын жиынтықта
бірінші (өрескел) барлық жұмыстың 75% - ын орындайды, ал екіншісі (әрлеу)
жіптерді қажетті мөлшерге жеткізеді. Үш шүмектен тұратын жиынтықта
біріншісі (өрескел) 60%, орташа (жартылай) - 30% және үшінші (таза) барлық жұмыстың 10% орындайды. Жинақтағы шүмектер жинау бөлігімен
ерекшеленеді,оның ең үлкен ұзындығы-өрескел шүмек. Үзіліссіз беті бар
тесіктерде (ойықпен, ойықпен) жіп өңделетін бетіндегі ойықтар санынан көп
емес ойықтар саны бар шүмектермен кесіледі.
Сол мақсатта және ұзындығы екі диаметрден асатын тесіктерді кесу
үшін бұрандалы ойықтары бар шүмектер қолданылады, төмендегі сурет
- а) шүмектің бұрандалы ойығының бағыты кесілген бұрандамен бірдей
болуы керек (оң жақ жіп үшін оң жақ ойық, сол жақ үшін сол жақ).
Пластикалық материалдарда қысқа метрикалық жіптерді (диаметрі 1,5-8 мм)
және ұзындығы екі диаметрге дейін кесу үшін шүмектер қолданылады,
төмендегі сурет
- Б) әдеттегіден гөрі беріктікке ие және жіптің жоғары сапасын
қамтамасыз етеді. Тұтқыр материалдардан жасалған бөліктерде қысқа
жіптерді кесу кезінде тістердің орналасуы бар шүмектер қолданылады,
төмендегі сурет
в) Мұндай шүмектердің артықшылығы-олардың жұмыс процесінде
үйкеліс азаяды, чиптердің пайда болу процесі жақсарады және майлаусалқындату сұйықтығының берілуі жеңілдейді.
Шүмекті револьвер басына орнатқан кезде оның білігіне сақина
кигізіледі және бұрандамен бекітіледі, онымен бірге шүмек бұранда
кескіштерге арналған патронға орнатылады және бұранда кескіш тәрізді
бекітіледі. Бұранданы шүмектермен кесу кезіндегі кесу жылдамдығы υ = 5-12
м / мин болат дайындамалар үшін; υ=6-22 м/мин шойын, қола және
алюминий дайындамалар үшін. Кесу эмульсиямен немесе маймен
салқындатылады [6].
Бақылау сұрақтары:
1. Қандай процесс проекция деп аталады?
2.
Қандай сызбалар ажыратылатын деп аталады және олар бір
бөліктен тұратын қосылыстардан несімен ерекшеленеді?
3. Қандай сурет бөліктің эскизі деп аталады?
4. Слесарлық жұмыстарды орындау кезінде қандай құралдар мен
құрылғылар қолданылады?
5. Дәнекерлеудің маңызды қасиеттерін атаңыз
6. Ағынның әсер ету механизмі қандай?
7. Қалай операция таңбалау деп аталады?
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1.3 Жүк көтергіш машиналардың, механизмдердің,
қармауыш айлабұйымдардың жай-күйін бағалау

жүк

1.3.1 Сұйықтықтың тығыздығы мен тұтқырлығын өлшеуге
арналған аспаптар
Тұтқырлық - ішкі үйкеліс күштерінің сипаттамасы.
СИ - Паскаль жүйесіндегі тұтқырлық бірлігі * екінші. CGS жүйесінде
тұтқырлық бірлігі-Пуаз. Тұтқырлықты өлшеуге арналған құрылғылар
вискозиметрлер деп аталады.
Вискозиметрлерде тұтқырлықты өлшеудің екі түрлі принципі
қолданылады: сұйықтықтың кішкене тесіктен немесе капиллярдан ағып кету
жылдамдығы бойынша (VL-246 Вискозиметрі, жИА стандартты шеңбері);
тұтқыр сұйықтықтағы доптың құлау жылдамдығы бойынша.
Бірінші қағида Пуазейл формуласына негізделген, ол R радиусы мен I
ұзындығы бар түтіктен ағатын сұйықтық көлемі арасында байланыс
орнатады.
Тұтқырлықты өлшеудің екінші қағидасы тұтқыр ортадағы доптың құлау
жылдамдығын өлшеуге негізделген (Стокс формуласы).
Тұтқырлықты өлшеу үшін кеңінен қолданылатын құрылғылардың біріЭнглердің вискозиметрі, онда 200 г сұйықтықтың ағып кету уақыты бірдей
тесік арқылы 200 г судың ағып кету уақытымен салыстырғанда өлшенеді.
Тұтқырлық Энглер градусымен өлшенеді, бұл сұйықтықтың ағып кету
уақытының судың ағып кету уақытына қатынасына сәйкес келеді.
Қозғалысқа қарсылық күші арқылы анықталған тұтқырлық
динамикалық тұтқырлық деп те аталады. Кинематикалық тұтқырлық ұғымы
бар-бұл бір тығыздыққа жататын тұтқырлық.
Кинематикалық тұтқырлық L2T-1 бірліктерінде өлшенеді , яғни SI
жүйесінде M2 /сек. СГС жүйесіндегі бірдей қондырғы Стокс деп аталады
Тығыздықты өлшеу
Қатты дененің тығыздығын дәл өлшеу, егер берілген материалдан
дұрыс пішінді дене жасалса: параллелепипед, цилиндр немесе доп. Содан
кейін көлемді анықтай отырып, массаның көлемге қатысты тығыздығын табу
оңай.Дене тұрақты емес пішінге ие болған жағдайда, оның көлемін өлшеуіш
стаканға құйылған сұйықтыққа батыру арқылы табуға болады. Шығарылған
сұйықтықтың мөлшері көлем мен содан кейін тығыздықты анықтайды.
Жоғары дәлдікке гидростатикалық өлшеу арқылы қол жеткізуге болады. Ол
үшін денені ауада өлшеп, денені белгілі тығыздығы бар сұйықтыққа батыру
арқылы өлшеу керек (Су, CCl4 және т.б.). Дене салмағын ауада (Р) және суда
(р) өлшей отырып, біз дененің көлемін V, содан кейін тығыздығын (нақты
ауырлық) табамыз.
Дәл өлшеу кезінде берілген температура мен қысымдағы судың
тығыздығы тиісті кестелерден табылады. Денені ауада өлшеу кезінде
Архимедтің ауадағы денеге әсер ететін күшін де ескеру қажет.
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Сұйықтықтардың тығыздығы дәл белгілі көлемі бар ыдысты өлшеу
арқылы өлшенеді - өлшеуіш шам, минзурка, тамшуыр. Дәл өлшеу үшін
белгілі көлемі бар ампулалар, сондай - ақ арнайы құрылғылар-Пикнометрлер
қолданылады. Пикнометрдің көлемін оны стандартты сұйықтықпен-сумен
немесе көміртегі тетрахлоридімен өлшеу арқылы дәл анықтауға болады.
1.3.2 Дизельдің, турбиналардың айналу жиілігін реттеу және
жабдықтың істен шығуы
Турбина параметрлерін сапалы реттеу (айналу жиілігі, қуат, реттелетін
іріктеулердегі Бу қысымы) барынша мүмкін болатын ПӘК-пен тұрақты
көрсеткіштерді қамтамасыз етеді, сондай-ақ жабдықтың сенімділігін
арттырады.
Орташа (сапасыз) реттеу көбінесе қолмен басқару қажеттілігіне немесе
реттелетін параметрдің ауытқуын жою үшін машинистің жиі араласуына
әкеледі. Мұндай қолмен басқару (реттеу) тиімсіз жұмысқа алып келеді,
жабдықтың істен шығу және технологиялық процестің істен шығу қаупін
арттырады. Бұл сондай-ақ жөндеу аралық кезеңнің қысқаруына, жөндеу
жұмыстарынан кейін іске қосу операцияларының ұлғаюына және
нәтижесінде электр және жылу энергиясын өндірудің қымбаттауына әкелуі
мүмкін.
1.3.3 Энергетикалық жетектерді жөндеу және қызмет көрсету
Электр жетегі (қысқаша — электр жетегі, эП) — электр энергиясын
механикалық және керісінше түрлендіруге және осы процесті басқаруға
арналған басқарылатын электр механикалық жүйе.
Қазіргі заманғы электр жетегі-көптеген электр машиналарының,
құрылғылардың және оларды басқару жүйелерінің жиынтығы. Ол электр
энергиясының негізгі тұтынушысы (60% дейін)және өнеркәсіптегі
механикалық энергияның негізгі көзі болып табылады.
МЕМСТ Р 50369-92-де электр жетегі электр энергиясын
түрлендіргіштерден,
электр
механикалық
және
механикалық
түрлендіргіштерден, басқару және ақпараттық құрылғылардан және сыртқы
электр, механикалық, басқару және ақпараттық жүйелермен жұптастыру
құрылғыларынан тұратын, технологиялық процесті жүзеге асыру үшін
Жұмыс машинасының атқарушы органдарын қозғалысқа келтіруге және осы
қозғалысты басқаруға арналған электр механикалық жүйе ретінде
анықталады.
Функционалдық элементтер (1.34):
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Сурет 1.34-функционалдық элементтер
Реттегіш (P) электр жетегінде жүретін процестерді басқаруға
арналған.
 Электр түрлендіргіші (EP) желінің электр энергиясын тұрақты
немесе айнымалы токтың реттелетін кернеуіне айналдыруға арналған.
 Электр механикалық түрлендіргіш (ЭМӨ) — электр энергиясын
механикалық түрлендіруге арналған қозғалтқыш.
 Механикалық түрлендіргіш (МП) қозғалтқыштың жылдамдығын
өзгерте алады.
 Басқару-басқару әсері.
 АО-атқарушы орган.
Функционалды бөліктер: ашық басқару жүйесі бар қуат бөлігі немесе
электр жетегі және механикалық бөлік.
Электр жетектеріне техникалық қызмет көрсету кезінде оларды тексеру
және жұмысын бақылау ППТОР белгілеген мерзімде жүргізіледі. Электр
жетектері жиі тексеріледі, жұмыс жағдайлары неғұрлым ауыр болса, мысалы,
электр қозғалтқышының үдеуінің ұзақ ұзақтығы, жиі іске қосу және
қоршаған ортаның жоғары температурасы. Электр қозғалтқыштарының
дизайны оларды тексерудің қажетті жиілігіне де әсер етуі мүмкін. Сонымен
қатар, тексеру жиілігін белгілеу кезінде электр қозғалтқыштарының
техникалық жағдайын, мысалы, олардың тозу дәрежесін ескеру қажет.
Электр жетектерін аралау кезінде қарау кезінде қозғалтқыштардың
қызу температурасын тексереді; олардың таза ұсталуын қадағалайды.
Олардың жанында, әсіресе өртке қатысты қауіпті бөгде заттар болмауы тиіс.
Электр қозғалтқыштарын іске қосу мен тоқтатуды өндірістік персонал
нұсқаулық бойынша жүргізетінін және электр қозғалтқыштары бос жұмыс
істемейтінін бақылайды. Электр желісінің кернеуі бақыланады, ол
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номиналды кернеуден 95-110% аралығында болуы керек. Мойынтіректерде,
реостаттарда және іске қосу жабдықтарында май деңгейін тексеріңіз.
Электр жетегінің айналмалы бөліктеріне кездейсоқ тиіп кетуіне жол
бермейтін қоршаулардың жарамдылығына назар аударады; ұсақ
ақаулықтарды жояды (мысалы, жанып кеткен сақтандырғыштарды
ауыстырады,
щеткалардың
қысымын
реттейді)
және
электр
қозғалтқыштарының сыртқы тазартуын жүргізеді.
Электр қозғалтқышының температурасын бақылау оны пайдаланудың
маңызды элементі болып табылады, себебі электр қозғалтқышының жиі
зақымдануы шекті рұқсат етілген температурадан жоғары қыздырумен
байланысты. Қыздырудың шекті рұқсат етілген температурасы мен электр
машинасының жеке бөліктерінің қыздыру температурасының шекті рұқсат
етілген асып кетуі бар.
Қыздырудың соңғы көрсеткіші қоршаған ортаның температурасын
максималды рұқсат етілген қыздыру температурасынан 40 °C-қа дейін азайту
арқылы анықталады.
Бұл ораманың ең ыстық нүктесінде белгілі бір маржаның болу
қажеттілігімен түсіндіріледі, себебі орамалардың температурасын қарсылық
әдісімен өлшеу кезінде жылудың біркелкі еместігі ескерілмейді, бірақ
температураның орташа мәні өлшенеді.
Жұмыс кезінде машинаны желіден ажыратып, олардың қыздыру
температурасын анықтау үшін орамалардың кедергісін өлшеу әрдайым
мүмкін емес. Сондықтан жылытуды бақылау қол жетімді бөліктердің
температурасын өлшеу арқылы жүзеге асырылады
— электр
қозғалтқышының корпусы, мойынтірек қақпақтары, коллектор, байланыс
сақиналары.
Электр қозғалтқыш орамдарының оқшаулау жағдайын бағалау кезінде
алынған өлшеулердің деректерін алдыңғы өлшемдермен салыстырған жөн.
Өлшеу нәтижелеріндегі тым үлкен сәйкессіздік егжей-тегжейлі зерттеуге
негіз болуы керек. Электр қозғалтқыштары орамаларының оқшаулау
кедергісін бақылау өлшемі қанағаттанарлықсыз болған жағдайда электр
қозғалтқышын кептіру немесе оны жөндеу қажеттілігі туындайды.
Электр жетектерін пайдалану кезінде электр қозғалтқышын желіден
ажырату қажет жағдайлар туындауы мүмкін.
Оларға мыналар жатады:
- электр қозғалтқышынан немесе оның аппаратурасынан түтіннің
немесе оттың пайда болуы;
- электр қозғалтқышын тоқтатуды талап ететін адаммен болған
жазатайым оқиға;
- электр қозғалтқышының тұтастығына қауіп төндіретін дірілдің пайда
болуы;
- жетек механизмінің бұзылуы; мойынтіректердің рұқсат етілген
мәннен асып кетуі;
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- электр қозғалтқышының жылдам қызуымен бірге жылдамдығының
төмендеуі.
Электр жетектерін тексеру кезінде қажет болған жағдайда діріл
өлшенеді. Осы мақсаттарда BP типті виброметрді пайдалану ең қарапайым
және ыңғайлы. Діріл өлшегіш қозғалтқыш жылдамдығы 750 айн/мин-ден
асатын машиналарда 0,05-тен 6 мм-ге дейінгі тербелістерді өлшеуге
мүмкіндік береді және жазу құрылғысы бар.
Қабылдау алдында электр қондырғыларын сенімді және қауіпсіз
пайдалану үшін жағдайлар дайындалуы керек:
1) жасақталған, пайдалану персоналы оқытылған;
2) Пайдалану нұсқаулықтары мен жедел схемалар және техникалық
құжаттама әзірленеді;
3) қорғаныс құралдары, құрал-саймандар, қосалқы бөлшектер мен
материалдар дайындалды және сыналды;
4) Байланыс, мамандандыру және өрт сөндіру құралдары, авариялық
жарықтандыру және желдету іске қосылды.
Бақылау сұрақтары
1. Бұл конвейер?
2. Сұйықтықтардың тығыздығы қалай өлшенеді?
3. Электр жетегінің функционалды элементтері
1.4 Жұмыс басталар алдындағы, жұмыс уақытында, авариялық
жағдайларда және жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары
1.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтау. Алғашқы (дәрігерге дейінгі)
көмек көрсету, өрт қауіпсіздігі.
Қауіпсіздік техникасы-адамның кез келген қызметінің, оның ішінде
еңбек қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет түрі
(ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар, қорғау құралдары мен
әдістері жүйесі). Бұл сонымен қатар қауіпті өндірістік факторлардың жұмыс
істеуіне жол бермейтін ұйымдастырушылық шаралар, техникалық құралдар
мен әдістер жүйесі.
Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек - бұл зардап шегушінің өмірі мен
денсаулығын қалпына келтіруге немесе сақтауға бағытталған іс-шаралар
кешені. Оны медициналық қызметкер келгенге дейін зардап шегушінің
жанындағы адам (өзара көмек) немесе зардап шегушінің өзі (өзіне-өзі көмек
көрсету) көрсетуі тиіс.
Дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша
барлық іс-әрекеттер жәбірленушінің жағдайын қиындатпау, оның
ауырсынуын күшейтпеу, жаңа зақымдануды болдырмау үшін өте мұқият
орындалуы керек.
Егер зардап шегушіде өмір белгілері (жүрек қағысы, пульс, тыныс алу,
қарашықтардың жарыққа реакциясы) болмаса да - алғашқы дәрігерге дейінгі
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медициналық көмек медицина қызметкерлері келгенге дейін немесе зардап
шегушіні жақын маңдағы емдеу мекемесіне жеткізгенге дейін көрсетілуі тиіс
[7].
Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету. Өндірістегі
жазатайым оқиға кезінде дәрігерге дейінгі алғашқы көмек әртүрлі
тәсілдермен көрсетіледі, оларды таңдау келтірілген жарақаттың сипатына
байланысты: көгеру, сынықтар, термиялық күйіктер, жылу соққысы, улану,
электр тогының соғуы.
Көгеру кезінде дененің көгерген бөлігінің иммобилизациясын
(тыныштық, қозғалмайтын жағдай) қамтамасыз ету керек. Содан кейін
дененің көгерген бөлігін салқындатып, көгерген жерге мұз немесе суық суға
малынған шүберек салу керек. Ішкі органдардың соғылуына күдік туындаған
жағдайда жәбірленушіден оның ыңғайсызданған киімін шешіп, оны тегіс
жерге қойып, "жедел медициналық жәрдем" немесе кәсіпорынның медицина
қызметкерлерінің келуін күту қажет.
Сынықтар кезінде сынық орнына іргелес аяқ-қол буындарының орнын
бекітіп, арнайы немесе қол астындағы материалдардан шина салу арқылы
сынық орнында сүйектің иммобилизациясын қамтамасыз ету қажет. Зардап
шегушіні медициналық мекемеге тасымалдау туралы мәселені медицина
қызметкері ғана шеше алады.
Күйік кезінде алғашқы көмек күйіктің сипатына (термиялық немесе
химиялық) және жәбірленушінің зақымдану дәрежесіне байланысты болады.
Термиялық күйік кезінде, егер зақымдалған бетте көпіршіктер (І
дәрежелі күйік) болмаса, зақымданған жерді суық су ағынымен жуады және
калий перманганатының (қызғылт түсті) әлсіз ерітіндісімен, спиртпен немесе
одеколонмен өңдейді және құрғақ стерильді таңғыш салады.
Дененің зардап шеккен аймақтарында көпіршіктер болған кезде (II
дәрежелі күйік) ұқсас түрде пайда болады, бірақ күйдірілген жерлер тек
көпіршіктердің айналасында өңделеді, олардың жарылуына жол бермейді.
Дене тіндерін күйдірумен қатар жүретін ауыр күйіктер орын алған
жағдайларда күйік орындарын стерильді таңғышпен жабу қажет. Егер күйік
киім немесе аяқ киім арқылы пайда болса, оларды тез және мұқият алып
тастау керек.
Электр тогымен зақымданған жағдайда қондырғыны электр желісінен
ажыратып, зардап шегушіні электр тогының әсерінен дереу босату қажет.
Егер қондырғыны желіден тез ажырату мүмкін болмаса, зардап
шегушіні электр тогының әсерінен оған қол тигізбестен босату бойынша
шаралар қабылдау қажет, себебі бұл өмірге қауіпті.
Зардап шегушіні ток өткізгіш бөлшектермен жанасудан босату үшін
электр тогын өткізбейтін арқанды, таяқшаны немесе қандай да бір басқа
затты пайдалану керек. Зардап шегушіні зардап шегуші мен оған алғашқы
көмек көрсетушінің арасындағы электр тізбегінің тұйықталу мүмкіндігін
болдырмау үшін бір қолымен, екінші қолымен арқасымен немесе қалтасымен
эвакуациялайды[7].
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Өрт қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: Өрт-материалдық зиян
келтіретін және адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін
бақылаусыз жану.
Кәсіпорындағы өрттің себептері әртүрлі, оның ішінде техникалық
сипатта болады (өрттердің туындау жиілігі бойынша кему тәртібімен):
- технологиялық режимнің бұзылуы; электр қондырғыларының
ақаулығы;
- майланған шүберек пен басқа материалдардың өздігінен жануы;
- жабдықтың ақаулығы;
- электрмен және газбен дәнекерлеу жұмыстары кезіндегі ұшқындар;
жабдықты жолда жөндеу.
Өрт дабылы. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы өрт қауіпсіздігінің негізгі
шарты кезекші персоналды өрт және оның туындау орны туралы хабардар
етуге мүмкіндік беретін автоматты құрылғыларды (хабарлағыштарды)
қолдану болып табылады. Әрекет принципіне сәйкес мұндай құрылғылар
максималды және дифференциалды болуы мүмкін. Ең жоғары өрт
хабарлағыштары бақыланатын параметрдің белгілі бір, алдын ала
белгіленген мәндерінде (температуралық, жарық, түтін) іске қосылады.
Кәсіпорынның өрт күзетін ұйымдастыру.
Кәсіпорында жұмысшылар мен қызметшілермен өртке қарсы
нұсқаулықтар мен өрт-техникалық минимум бойынша сабақтар өткізу тәртібі
белгіленеді.
Өртке қарсы нұсқама екі кезеңде жүзеге асырылады: алдымен оны өрт
күзетінің бастығы, өрт күзетінің нұсқаушысы немесе қарауыл бастығы
жүргізеді, содан кейін өртке қарсы ережелермен нақты өндірістік учаскеде
танысады. Кәсіпорында ерікті өрт жасақтары құрылады, олар цехтарда және
өздерінің жұмыс учаскелерінде өрттің алдын алумен және алдын алумен
айналысады.
Өрт сөндіру құралдары. Өрт сөндіру тәжірибесінде жануды тоқтатудың
келесі әдістері кеңінен қолданылады: жану ошағын ауадан оқшаулау, жану
ошағын салқындату, жалындағы химиялық реакция жылдамдығын қарқынды
тежеу, оған қатты газ немесе су ағынының әсерінен жалынның механикалық
бұзылуы, өрттің таралуына жол бермейтін жағдайлар жасау.
Өрт сөндіру кезінде өрт сөндіргіштер кеңінен қолданылды: сұйық,
көбік және көмірқышқыл газы.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары:
1. "Қауіпсіздік техникасы" ұғымына анықтама беріңіз
2. Дәрігерге дейінгі көмек дегеніміз не?
3. Өндірістегі жазатайым оқиға кезінде дәрігерге дейінгі алғашқы
көмек қандай тәсілдермен көрсетіледі?
4. Өрттің себептерін атаңыз
5. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы өрт қауіпсіздігінің негізгі шарты не
болып табылады?
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№ 1 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: Өндірістік
жарықтандыруды зерттеу

үй-жайлар

мен

жұмыс

орындарын

Жұмыстың мақсаты: студенттердің жарықтандыру қондырғыларының
жарық техникалық сипаттамаларын өлшеу әдістерін игеру, өндірістік үйжайларда олардың тиімділігіне бағалау жүргізу. Санитарлық нормалар мен
қолданыстағы ережелер талаптары негізінде санитарлық-гигиеналық
жағдайларды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Міндеттер:
1. Өндірістік жарықтандыру түрлері мен жарық көздерін зерттеу.
2. Өндірістік жарықтандырудың негізгі сипаттамасымен және оның
жұмыс орындарындағы нормалауымен танысу.
3. Бөлмедегі жарықтандыруды өлшеуге арналған құрылғыларды
зерттеңіз, жұмыс орындары мен өндірістік бөлмелердің әр түрлі көздерден
жарықтандырылуын анықтаңыз.
4. Жұмыс орнындағы жарықтың мәнін есептеңіз және оны нормативтік
мәнмен салыстырыңыз.
5. Жасалған жұмыс бойынша қорытынды жасаңыз.
Қысқаша теориялық мәліметтер
Көру арқылы адамдар жұмыс үшін қажетті ақпараттың 90% - на дейін
қабылдайды. Жарық-айналадағы заттардың пішінін, түсі мен перспективасын
көру, бағалау қабілетінің негізгі элементі. Жарықтың жеткіліксіздігі
ыңғайсыздық немесе шиеленіс сезімінде көрінетін визуалды ыңғайсыздықты
тудырады. Жұмыс аймағындағы қанағаттанарлықсыз жарықтандыру еңбек
өнімділігі мен сапасының төмендеуіне, жарақат алуға әкелуі мүмкін.
Өндірістік жарықтандыру-еңбек гигиенасының негізгі көрсеткіші,
адамның көзі мен миы арқылы келетін сыртқы әлем туралы ақпарат
сапасының негізгі факторы. Ұтымды ұйымдастырылған жарықтандыру
психологиялық жайлылықты қамтамасыз етеді, шаршауды азайтады, жұмыс
қабілеттілігін және жоғары өнімділікті сақтайды, өндірістік процестерді
орындау қауіпсіздігін арттырады[7].
Өндірістік жарықтандыру түрлері
Ұйымдастыру принципі бойынша өндірістік жарықтандыру мыналарға
бөлінеді: табиғи – сыртқы қоршау конструкцияларындағы жарық
саңылаулары арқылы өтетін аспан жарығымен үй – жайларды
жарықтандыру,
жасанды
жарық
көздерімен
жасалған
жасанды
жарықтандыру және аралас жарықтандыру, табиғи жарықтандыру нормалары
жеткіліксіз жасанды жарықпен толықтырылады.
Табиғи жарықтандыру жарық ойықтарының орналасқан жеріне
байланысты сыртқы қабырғалардағы жарық ойықтары арқылы жүзеге
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асырылатын бүйірлік (бір және екі жақты); жоғарғы жағы-жарық шамдары,
шатыр мен төбелердегі ойықтар арқылы; аралас - жоғарғы және бүйірлік
табиғи жарықтың үйлесімі болып бөлінеді.
Жасанды жарықтандыру екі жүйе болуы мүмкін – жалпы және аралас
жарықтандыру өндірістік жабдықтың орналасуына байланысты жалпы
жарықтандыру локализацияланған немесе біркелкі болуы мүмкін. Аралас
жарықтандыру жалпы және жергілікті жарықтандырудан тұрады. Жалпы
жарықтандыру бүкіл бөлмені жарықтандыруға арналған. Жоғары дәлдіктегі
жұмыстарда, сондай-ақ жұмыс кезінде белгілі бір немесе өзгеретін жарық
бағытын құру қажет болған жағдайда біріктірілген жарықтандыруды
ұйымдастырған жөн.
Функционалдық мақсаты бойынша жасанды жарықтандыру мынадай
түрлерге бөлінеді: жұмыс, авариялық, эвакуациялық, күзет, кезекші.
Жұмыстық жарықтандыру-үй-жайларда және ғимараттан тыс
жұмыстарды
жүргізу
орындарында
нормаланатын
жарықтандыру
жағдайларын (жарықтандыру, жарықтандыру сапасы) қамтамасыз ететін
жарықтандыру.
Авариялық жарықтандыру-жұмыс жарығын авариялық ажырату
кезінде жұмысты жалғастыруға арналған жарықтандыру. Авариялық
жарықтандырумен жасалатын ең аз жарық ғимарат ішінде кемінде 2 ЛК және
кәсіпорын аумақтары үшін кемінде 1 лк құрауы тиіс.
Эвакуациялық жарықтандыру-жұмыс жарығын авариялық ажырату
кезінде адамдарды үй-жайдан эвакуациялауға арналған жарықтандыру. Ол
адамдардың өтуі үшін қауіпті орындарда; эвакуациялаушылар саны 50-ден
астам адам болған кезде адамдарды эвакуациялау үшін қызмет ететін
өткелдер мен баспалдақтарда; жұмыс жарығын авариялық ажырату кезінде
адамдардың үй-жайдан шығуы өндірістік жабдықтың жұмысын жалғастыру
салдарынан жарақаттану қаупімен байланысты болатын, оларда тұрақты
жұмыс істейтін адамдары бар өндірістік үй-жайларда; табиғи жарығы жоқ
өндірістік үй-жайларда көзделеді. Эвакуациялық жарықтандыру негізгі өту
жолдарының едені мен саты сатыларында: үй – жайларда - 0,5 лк, ашық
аумақтарда – 0,2 лк ең аз жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс.
Кезекші жарықтандыру-жұмыстан тыс уақытта жарықтандыру[7].
Күзеттік жарықтандыру түнгі уақытта қорғалатын аумақтардың
шекарасы бойында көзделеді. Күзеттік жарықтандыру жер деңгейінде
кемінде 0,5 лк жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс.
Өндірістік жарықтандыруға келесі санитарлық-гигиеналық талаптар
қойылады: жарықтың спектрлік құрамы күн сәулесіне жақын болуы керек,
жарықтандыру деңгейі гигиеналық стандарттарға сәйкес келуі керек, жарық
біркелкі және тұрақты болуы керек, жылтыр, жұмыс бетінде өткір
көлеңкелер жасамауы керек, шаршауды тудырмауы керек.көру.
Егер жарықтандыру санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес
келмесе, оны рационализациялау керек. Жарықтандыру деңгейін
стандарттарға сәйкес ұстап тұру үшін жарықтандыру құрылғыларын,
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терезелер мен шамдарды үнемі бақылау, уақтылы жөндеу, техникалық
қызмет көрсету және тазалау қажет.
Жарықтандыруды нормалау құрылыс нормалары мен ҚНжЕ 23-05-95
"Табиғи және жасанды жарықтандыру" ережелері негізінде жүзеге
асырылады, оған сәйкес табиғи, жасанды және аралас жарықтандыруды
бөлек нормалау қабылданады. Бұл құжат жарықтандырудың минималды
рұқсат етілген мәндерін реттейді және қажет болған жағдайда жоғары
жарықтандыруды қолдануға тыйым салмайды.
Үй-жайдағы жұмыс орындарының жарықтандырылуын өлшеу
МЕМСТ 24940 – 96 сәйкес қыздыру лампалары мен табиғи жарық
шығаратын жарықтандыруды өлшеу үшін ю116, Ю117, аТТ1508
люксметрлері қолданылады. Оларды қолдану салалары: өндірістің әртүрлі
салалары, сондай-ақ ғылыми, конструкторлық және жобалау ұйымдарында
жүргізілетін жөндеу, жөндеу, зертханалық зерттеулер процестерінде
жүргізілетін жұмыстар.
Ю116 люксметрі (1.35-сурет) өлшегіштен және саптамалары бар жеке
фотоэлементден тұрады. Есептегіштің алдыңғы панелінде орналасқан: санау
құрылғысы және құрылғыны түзеткіш, коммутатор түймесі, нөлдік орнату
тұтқасы. Магнитоэлектрлік жүйенің құрылғысында екі шкала бар: 0-100 және
0-30. Олардың әрқайсысында өлшеу диапазонының басталуы көрсетілген:0100 шкаласында бұл нүкте 20 белгі деңгейінде, 0-30 шкаласында 5 белгі
деңгейінде.

Сурет 1.35-Люксметр Ю-116

1-саптамалары бар пластмасса корпустағы селен фотоэлементі; 2, 6, 7 – саптамалар;
3-миллиамперметр; 4, 5-өлшеу диапазондарын ауыстыру түймелері.

Есептегіш корпусының бүйір қабырғасында пластикалық корпуста
орналасқан және есептегішке қосылыстың дұрыс полярлығын қамтамасыз
ететін розеткасы бар сыммен қосылатын селен фотоэлементін қосуға
арналған штепсель бар.
Фотоэлемент бетінің фотосезімталдығы шамамен 30 см2 құрайды.
Санақ зерттеушінің бетінен көлеңке түспеуі үшін фотоэлементден
белгілі бір қашықтықта көлденең орналасқан метрдің көмегімен жүзеге
асырылады.
АТТ1508 жарықтығын анықтауға арналған аспап (1.36-сурет)
ажыратқыштың көмегімен жұмыс күйіне келтіріледі. Батареяның сапасы
тексеріледі. Егер құрылғы дисплейінің сол жақ бұрышында LOBAT жазуы
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пайда болса, батареяны ауыстыру керек. Фотоэлементті жарықтандыруды
өлшеу қажет жерлерде орналастыру керек.
Егер фотоэлемент өшірілген, бірақ көрсеткіштері дисплейде
ерекшеленеді нөлдік мәндер, жөн реттеуге кезінде көмек бұрауыш бұруға
пневмо бұранда 6 болғанша маңызы бар қаланың, дисплейде болады нөлдік.
МЕМСТ 8.014-72 сәйкес люксметрді тексеруді жылына кемінде бір рет
жүзеге асыру қажет. Құрылғыны соққылардан және сілкіністерден қорғау
керек. Саңылаулар мен фотоэлемент оптикалық құрылғы сияқты жұмыс
істеуі керек. Ластанған саптамаларды спиртке малынған мақта тампонымен,
ал фотоэлементдің бетін құрғақ мақта тампонымен сүртеді. Төмен
температурада люксметрді пайдаланғаннан кейін футляр қақпағын 2-3 сағат
бойы ашуға болмайды.
Жұмысты орындау тәртібі
1. Құрылғымен және Ю-116 және АТТ-1508 люксметрін пайдалану
ережелерімен танысыңыз.
2. Зертхананың сызбасын жасаңыз және жарықтандыруды өлшеу
нүктелерін белгілеңіз. Нүктелерді бөлменің бүкіл аймағына қабырғадан 1 м
қашықтықта орналастырған жөн. Нүктелерді нөмірлеу.
3. Құрылғыларды қолдана отырып, жұмыс бетінің деңгейінде әр
нүктеде жарықтандыруды өлшеңіз. Жарықтандыруды өлшеу үй-жайдың
ішінде және сыртында көлденең жазықтықта жүргізіледі. Бөлменің ішіндегі
жарықтандыруды өлшеу қабырғадан 1 м қашықтықта, үстел деңгейінде
терезелері бар қабырғаға қарама-қарсы орналасқан нүктеде жүзеге
асырылады.
Люксметрді жұмысқа дайындау үшін оның өлшеу бөлігін жұмыс
орнының бетіне көлденең күйде орнатып, құрылғының көрсеткісі шкаланың
нөлдік белгісінде тұрғанын тексеріңіз. Содан кейін сымның көмегімен
фотоэлементді өлшеу бөлігімен жалғаңыз және оған диффузоры бар t сүзгісін
орнатыңыз[7].
Фотоэлемент жұмыс орнында да көлденең орнатылады. 0 өлшеу
диапазонының түймесін басу арқылы...100 құрылғыны жұмысқа қосады және
көрсеткінің орнын анықтайды. Егер ол жоғарғы шкаланың 0 және 20
бөлімдері арасында болса, онда сіз 0 диапазонына өтуіңіз керек...30. Ол үшін
сол жақ батырманы қосыңыз, сонымен қатар көрсеткі алатын орынды
анықтаңыз. Егер жебе төменгі шкаланың 0 және 5 бөлімдері арасында
орналасса, онда t сүзгісін құрылғының сенімді көрсеткіштерін алғанға дейін
аз босату коэффициенті бар (алдымен Р, содан кейін М) сіңіргішпен
ауыстыру керек. K, M саптамаларын қолданған кезде және сол жақ
батырманы басқанда, көрсеткі 0 шкаласы бойынша бесінші бөлімге
жетпейді...30. онда өлшеулер саптамасыз, яғни ашық фотоэлементпен
жүргізіледі.
Егер көрсеткі қандай да бір мәнге тоқтаса (0 шкаласында 20-дан көп...0
шкаласында 100 немесе 5...30), содан кейін құрылғының көрсеткіштері
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сенімді. Оларды нақты жарықтандырудың мәнін ала отырып, орнатылған
жарық сүзгісінің әлсіреу коэффициентіне (10,100,1000) көбейту керек.
Ю-116 люксметрі қыздыру шамдарымен жасалған жарықтандыруды
өлшеу үшін градуирленгендіктен, табиғи жарықтандыруды бақылау кезінде
люксметр көрсеткіштерін жарық көзіне байланысты К түзету
коэффициентіне (1.8-кесте) көбейту керек.
ATT1508 люксметрінің көмегімен жарықтандыруды өлшеңіз. Өлшеу
процесінде фотоэлементді жұмыс орнының бетіне көлденең орнату керек,
содан кейін дисплейдегі көрсеткіштер "қатайған" кезде көрсеткіштерді ұстап
тұруды басқару элементін оңға жылжытыңыз. Қозғалтқышты солға
жылжытыңыз, құрылғы ағымдағы өлшеулердің нәтижесін қайтадан
көрсетеді. Егер өлшеу диапазоны 1999 люкс болса және жарықтың өлшенген
мәні 200 люкс болса, диапазонды таңдау қосқышының көмегімен жоғары
ажыратымдылық пен дәлдікке қол жеткізу үшін құрылғыны төменгі
диапазонға ауыстыру қажет. 19990 люкс диапазонындағы өлшемдерге
қатысты да солай. Егер жарықтандырудың өлшенетін мәні 2000 люкстен
аспаса, аТТ1508 аспабын неғұрлым төмен диапазонға ауыстырып қосу қажет.
Алынған жарық мәндерін 1.6-кестеге жазыңыз.
4. Люксметрдің көмегімен бөлменің сыртындағы табиғи жарық
деңгейін өлшеңіз. Сыртқы жарықтандыру бүкіл аспан жарты шарымен
жарықтандырылған көлденең жазықтықта анықталғандықтан, оны барлық
жағынан ашық жерде өлшеу керек, мұнда аспан жақын орналасқан
ғимараттармен немесе ағаштармен жабылмаған. Сыртқы жарықтандыруды
дәл анықтау мүмкін болмаған жағдайда, фотоэлементді терезенің сыртына
көлденең орналастырыңыз, люксметрдің көрсеткіштерін екі есе көбейтіңіз,
себебі
фотоэлементдің
тақтайшасы
аспанның
жартысын
ғана
жарықтандырады.
5. Табиғи жарық коэффициентін формула бойынша анықтаңыз:
е = Евн / Енар ×100%
(лк);

(1.1)

мұндағы Эбн-үй-жай ішіндегі осы нүктенің табиғи жарықтандырылуы

Енар-үй-жайдан тыс табиғи жарық (лк).
Алынған КЕО мәнін формула бойынша анықталған нормативтік
мәнмен салыстырыңыз:
е = ен×m× c (1.2)
мұндағы Е-КЕО есептік қысымы;
ен-1.5 кестеден алынған КЕО мәні
m-климаттық аймаққа байланысты жарық коэффициенті (кесте 1.4\6);
С-климаттың күн сәулесінің коэффициенті (1.6-кесте).
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6. Зертханада КЕО өзгеру графигін құрыңыз(ординат осьі бойынша
КЕО мәнін кейінге қалдырыңыз, абсцисса осьі бойынша-терезеден өлшеу
нүктесіне дейінгі қашықтық).
7. Жарықтандыруды ескере отырып, кЕО мөлшеріне байланысты 6кесте бойынша өлшеудің әр нүктесінде орындауға болатын визуалды
жұмыстың сипаттамасы мен разрядын анықтаңыз. Нәтижелерді 1.9-кестеге
енгізіңіз.
8. Жарықты өлшеуге арналған құрылғы болмаған кезде есептелген
Жарық коэффициентінің формуласы қолданылады:
Ерас = (Sокн ×n)/Sпол

(1.3)

мұндағы Ѕокн-Жарық саңылауының ауданы;
n - Жарық саңылауларының саны;
Ѕпол-бөлменің ауданы.
8. Жарық ағынының түсу бұрышын анықтаңыз:
tg 

Н
L

(1.4)

мұндағы H-жарық саңылауының биіктігі;
L-терезеден жұмыс орнына дейінгі қашықтық.
Α бұрышының мәндерін тангенс кестесі бойынша анықтаңыз 1.8.
10. Зертхананың зерттелетін нүктелерінде қолжазба жұмыстарын
орындау мүмкіндігі туралы қорытынды жасау (ажырату объектісінің ең кіші
мөлшері 0,15-тен 0,3 м-ге дейін) [7].
1.4-кесте-Әр түрлі жарық көздеріне байланысты К түзету коэффициенті
Жарықтандыру
К түзету коэффициентінің мәні
көзінің атауы
Қыздыру шамы
1
ЛД маркалы шамдар
0,88
LDC маркалы
0,95
шамдар
Lb маркалы шамдар
1,15
DRL маркалы
1,20
шамдар
Табиғи жарық
0,80
1.5-кесте-табиғи жарықтандыру коэффициентінің нормаланатын мәні
Табиғи жарық, кЕО
Жоғарғы
Бүйірлік жарықтандыру
Бөлме
немесе
кезінде
жоғарғы
Тұрақты
қар Қалған
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Сынып
бөлмелері,
аудиториялар,
зертханалар
(жұмыс
үстелдері мен парталарда)
Техникалық сызу және
сурет салу кабинеттері
(жұмыс үстелдерінде)
Оқытушылардың
кабинеттері
мен
бөлмелері

жағында
жамылғысы
Жарықтандыру бар аймақта

аумақта

1,2

4

1,5

5

1,6

2

-

0,8

1,0

1.6-кесте-Жарық коэффициентінің және күн шығымдылығы коэффициентінің
мәні
Климаттық аймақ
Жарық коэффициенті
Күн коэффициенті
I
1,2
0,8
II
1,1
0,9
III
1,0
0,85
IV
0,9
0,8
V
0,8
0,7
1.7-кесте-өнеркәсіптік кәсіпорындар үй-жайларын табиғи жарықтандыру
нормалары (ҚНжЕ 23.05-95)
Көру
Ажырату
Көру
КЕО, %
жұмысының
объектісінің жұмысының Жоғарғы
Бүйірлік
сипаттамасы
ең кіші
разряды
немесе аралас жарықтандыру
мөлшері,
жарықтандыру кезінде
мм
кезінде
Ең жоғары
1,8-ден кем
I
10
8,5
дәлдік*
Өте жоғары
0,15-0,30
II
7
2,5
дәлдік*
Жоғары дәлдік* 0,30-0,50
III
5
2,0
Орташа дәлдік
0,5-тен 1,0IV
4
1,5
ге дейін
Шағын дәлдік
1,0-ден
V
3
1,0
жоғары 5,0ге дейін
Дөрекі (өте
төмен дәлдік)
10-нан
VI
2,0
0,5
астам
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Ыстық цехтарда
жарқырайтын
10-нан
материалдармен астам
және
бұйымдармен
жұмыс
Өндірістік
процестің
_____
барысын жалпы
бақылау
1.8 кесте-тангенс кестесі
Α
tg
α
5
0,087
22
10
0,0176
25
15
0,268
30
18
0,325
33
20
0,364
35
1-кесте 9-өлшеулерді толтыру үшін
өлшеу
Евн, лк
Енар, лк
нүктесінің
№

VII

3

1

VIII

3

1

tg
0,404
0,466
0,577
0,649
0,700
КЕО, %

α
39
40
45
50
54
Жұмыс
разряды

Сурет 1.36-att -1508 Люксметрі
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tg
0,810
0,839
1,00
1,192
1,376
Жұмыс
сипаттамасы.

1-дисплей, 2-оқуды ұстап тұру түймесі, 3-өлшеу диапазонын таңдауға арналған
қосқыш, құрылғы қосқышы, 4-батарея бөлімі, 5-фотоэлемент (сенсор), 6-потенциометр
(нөлді орнату)

Бақылау сұрақтары
1. Адамның жұмысы үшін жарықтандырудың маңызы қандай?
2. Жарықтандырудың негізгі сандық көрсеткіштерін атаңыз.
3. Өндірісте жарықтандырудың қандай түрлері қолданылады?
4.
Жарықтандырудың қандай параметрлері үшін стандарттар
белгіленген және параметрлердің стандартталған мәні неге байланысты?
5.Өндірісте қандай жасанды жарық көздері қолданылады?
6 КЕО дегеніміз не және ол не байланысты?
Ұсынылған реферат тақырыптарының тізімі
1. Конструкцияларды ілуге қойылатын талаптар
2. Жүкті көтеру және орнын ауыстыру қағидалары мен әдістері
3. Қоспаланған болат тізбектер
4. Такелаждық ілмек
5. Айналмалы көтергіш сақиналар
6. Жүк ілмектері
7. Бұрандалы экрандар
8. Мобильді крандар
9. Көпірлі және порталды крандар
10. Жүктерді сыни көтеру
Ұсынылатын және қолданылатын әдебиеттер
1. Власовой Г.И., Оразгалиева Н. М., Захарченко В.А., Байшокиной
М.М., Чибисова К.С., Елеукенова А.Е., Кудабаева Д.Т , Учебно - методическое
пособиепо технике безопасностина основе опыта работы группы компаний
AES в Казахстане, Усть-Каменогорск, сентябрь 2017-292с
2. Типовая инструкция № 110по охране груда для такелажника на
монтаже(руководствоваться с учетом требований
охране труда для
работников всех профессий)
3. Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности
при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Приказ Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля
2015 года № 10332
4. Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчета такелажной оснастки.−
Л.:Стройиздат, 1987. – 320 с.
5. ШатковА.А. Методические указания по выполнению практических
работ по междисциплинарному курсу «Организация монтажных работ» для
студентов специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
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промышленного оборудования» дневного и заочного отделения: Саратов
2018. – 93с.
6. Вышнепольский И. С. - Техническое черчение с элементами
программированного обучения: Учебник для средних профессиональнотехнических училищ.- 4-е изд., исправ.- М.: Машиностроение, 1988.- 240 с
7. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М.,
Энергоатомиздат,1984, c.168-179.
Интернет ресурстары
1. https://ru.wikipedia.org / интернет энциклопедиясы
2. Слесарлық жұмыстар http://metalhandling.ru/
3. Академик. Сөздіктер мен энциклопедиялар. http://dic.academic.ru/
4. Ұлы Кеңес энциклопедиясы. http://bse.sci-lib.com
5.Ресей білім беру порталы. Қол жетімділік, сапа, тиімділік.
http://www.school.edu.ru/default.asp
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2-ТАРАУ ЭНЕРГИЯ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ АҚАУЛАРЫН
ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІН ЖОЮ
ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
- қарапайым және күрделі электр тізбектерін есептеуде формулаларды
қолдану;
- тұрақты токтың электр тізбектерінің, электр өрісінің, электр
өлшемдерінің, электромагнетизмнің, бір фазалы және үш фазалы электр
тізбектерінің және олардың қосылыстарының, электроника негіздерінің,
жартылай өткізгіш аспаптардың және электр оқшаулағыш материалдардың
заңдары мен қасиеттерін кәсіби қызметте қолдану;
- электр тізбектерін оқыңыз;
- Электр тізбектерінің негізгі элементтерін схемаларда бейнелеу;
- түрлендіргіш құрылғылардың сипаттамаларын түсіндіру;
- аспаптар мен схемалардың жұмысқа қабілеттілігін бағалауды жүргізу;
- өлшеу жүргізу;
- түсіну теміржол көлігіндегі сертификаттау негіздерінің ережесі
- мәліметтер базасын құрудың негізгі принциптерін түсіну
- кәсіби қызметте компьютерлік технологияларды қолдану;
- кәсіби қызметте термодинамика заңдарын қолдану;
Қажетті оқу материалдары: қалам, дәптер, қарындаш, сызғыш, өшіргіш
және калькулятор
Кіріспе
"Энергия қондырғыларының ақауларын талдау және олардың пайда болу
себептерін жою бойынша шараларды әзірлеу" модулінің жалпы маңызы зор: ол
логикалық ойлауды дамытуға ықпал етеді, студенттерді жалпы инженерлік
оқытуға және келесі арнайы пәндерді оқу үшін теориялық негіз құруға қызмет
етеді.
Курсты оқу кезінде студенттер электрлік және магниттік тізбектер мен
олардың құрамдас бөліктері, статикалық және динамикалық жұмыс
режимдеріндегі осы тізбектерді талдау мен есептеудің негізгі әдістері, аспаптар
мен схемалардың жұмысын бағалау, өлшеу түрлері, мәліметтер базасын құрудың
негізгі принциптері, теміржол көлігіндегі сертификаттау негіздері туралы толық
түсінікке ие.кәсіби қызметте термодинамика заңдары, яғни әр түрлі арнайы
пәндерді әрі қарай оқу үшін ғылыми база құру.
Модульде барлық бөлімдер бойынша үлгілік есептерді шешу
мысалдары келтірілген. Мәселелерді шешу студенттерге материалды өз
бетінше зерттеуге көмектесетін бірқатар ұсыныстармен бірге жүреді.
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2.1 Электротехника және электроника негіздері
2.1.1 Электр тізбектерінің негізгі заңдылықтары мен қасиеттерін
сипаттау және анықтау
Электр өрісі-электромагниттік өрістің ерекше жағдайы. Заттың ерекше
формасы, оның көзі тұрақты электр заряды болып табылады. Электр зарядыекі дененің электромагниттік әсерлесуінің өлшемі (электр мөлшері)[1].
Электр өрісінің негізгі қасиеттері 2.1 суретте көрсетілген
Электр өрісінің негізгі қасиеттері

Электр зарядтарына белгілі
бір күшпен әсер етеді

Тұрақты зарядтардың өрісі-электростатикалықуақыт өте келе өзгермейді. Ол тек электр
зарядтарымен жасалады

Сурет 2.1-электр өрісінің негізгі қасиеттері
Электр тізбегі (сурет. 2.2) өткізгіштермен өзара байланысқан әртүрлі
электр құрылғыларының (көздер, тұтынушылар, өлшеу құралдары,
коммутациялық жабдықтар) жиынтығы деп аталады. Электр тізбегіне кіретін
барлық электр құрылғыларын шартты түрде екі үлкен топқа бөлуге болады:
электр энергиясының көздері мен қабылдағыштары.

Сурет 2.2-электр тізбегінің схемасы
Реленің негізгі параметрлері:
Сила тока: i  lim q  dq .
t

Өлшем бірлігі-Ампер, (А)
Электр қозғаушы күш, эМӨ: (2.2) Е 
Өлшем бірлігі - Вольт, (B)
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(2.1)

dt

А
q

Кернеу - (2.3) U 

А
q

Өлшем бірлігі - Вольт, (В)
Тізбекке түсетін энергияның өзгеру жылдамдығының лездік мәні лездік
қуат деп аталады және:
p  ui
(2.4)
Лездік қуат секундына джоульмен (Дж/с) немесе Ваттпен (Вт)
өлшенеді.
Электр кедергісі: өлшем бірлігі-Ом
Өткізгіштің кедергісінің өткізгіштің материалына және оның
геометриялық өлшемдеріне тәуелділік формуласы [1].
R

l
s

2.5.

мұндағы, ρ-өткізгіштің меншікті кедергісі [Ом ∙м]
l-өткізгіштің ұзындығы
s - площадь поперечного сечения проводника, [м2]
Сурет 1.13-қарсылық температураға тәуелділігі
R  Rt1 [1   (t2  t1 )]

(2.6)
мұндағы, - температура кезіндегі қарсылық, Ом Rt t1
α-температура коэффициенті
1

t1 - бастапқы температура

t 2 - соңғы температура

Электр тізбегінің элементтері туралы негізгі ақпарат.
1. Резистивті элемент (резистор)
Қарапайым жағдайда өткізгіштің ұзындығы мен қимасы S оның
кедергісі өрнекпен анықталады (5)
Резистивті элементтің негізгі сипаттамасы-вольт-амперлік сипаттама
(ВАХ) деп аталатын тәуелділік (немесе).
2. Индуктивті элемент (индуктор)
Индуктордың шартты графикалық бейнесі суретте көрсетілген. 2.3, а

Сурет 2.3 индуктордың шартты графикалық бейнесі
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Индуктивтілік ағынның шарғының бұрылыстары арқылы өтетін токқа
қатынасы арқылы анықталады. Өлшем бірлігі-GN (Генри).
3. Конденсатор (конденсатор) [1-3].
Конденсатордың шартты графикалық бейнесі суретте көрсетілген. 2.4
а.

2.4-сурет конденсатордың шартты графикалық бейнесі
Конденсатор-бұл сыйымдылықпен сипатталатын пассивті элемент
(сурет. 2.5).

2.5 сурет -Конденсатор

2.6 - сурет-конденсатордың
Вольт-амперлік сипаттамасы
Электр тізбегінің топологиялық қасиеттерін сипаттау үшін
топологиялық ұғымдар қолданылады, олардың негізгілері түйін, тармақ және
контур.
Электр тізбегінің түйіні үш немесе одан да көп элементтердің қосылу
орны (нүктесі) деп аталады. Графикалық түрде мұндай қосылысты әртүрлі
жолдармен бейнелеуге болады (сурет.2.7)

Сурет 2.7-электр тізбегінің қосылыстары
Филиал екі түйін арасындағы электр тізбегінің
элементтерінің жиынтығы деп аталады.

66

байланысқан

Филиалда анықтама бойынша элементтер бар, сондықтан тік
байланыстар сурет.2.7 а) және б) бұтақтар емес.
Контур (жабық контур) - бұл жолды құрайтын бұтақтардың жиынтығы,
оның бойымен қозғалу кезінде біз әр бұтақ пен әр түйін бойынша бір реттен
көп өтпей бастапқы нүктеге орала аламыз[2-4].
Кирхгоф заңдары (сурет. 2.8) энергияны сақтау заңының бір түрі болып
табылады және табиғаттың іргелі заңдарына жатады.
Бірінші заң-электр тізбегінің кез-келген түйінінде жинақталатын
тармақтардың токтарының алгебралық қосындысы нөлге тең. Ресми түрде ол
келесідей жазылады:
n

I
k 1

k

(2.7)

0

мұндағы m-түйінге жиналатын бұтақтардың саны.
Екінші заң - Кирхгофтың кернеу заңы (ZNK)контурларға қатысты
тұжырымдалады және былай дейді: тізбектің кез-келген тізбегіндегі
бұтақтардың кернеуінің алгебралық қосындысы нөлге тең.
n

m

k 1

k 1

(2.8)

U k   E k
мұндағы n-контурға кіретін бұтақтардың саны.

Айнымалы электр тогы тұрақты токпен салыстырғанда күнделікті
өмірде және өндірісте үлкен артықшылыққа ие. Айнымалы токтың
артықшылығы, ең алдымен, кернеу мен ток күшін энергияны жоғалтпай өте
кең көлемде түрлендіруге (түрлендіруге) және ұзақ қашықтыққа беруге
болатындығына байланысты. Сондықтан айнымалы ток пен кернеу
өнеркәсіпте кеңінен қолданылады.
Өнеркәсіпте (электр станцияларында) айнымалы электр тогын
электромагниттік индукция құбылысын қолданатын айнымалы ток
генераторлары шығарады. Индукцияның ЭМӨ әсерінен шеңберде пайда
болатын ток уақыт өте келе ЭМӨ өзі сияқты өзгереді. Мұндай ток айнымалы
синусоидальды ток деп аталады.
Токтың бір толық тербелісті (бір айналымды) жасайтын уақыт
аралығы айнымалы ток кезеңі деп аталады. Тербеліс кезеңі Т, 1 секундтағы
тербелістер санын білдіреді. Ток жиілігі деп аталады және f әрпімен
белгіленеді. Жиілік бірлігі герцпен (Гц) белгіленеді):
f = 1 / T немесе T = 1 / f.

(2.9)

Біздің елімізде және басқа да көптеген елдерде өнеркәсіпте және
күнделікті өмірде 50 Гц жиілігі бар айнымалы ток қолданылады.
Өткізгіштің магниттік ағынында немесе бір шарғыға қосылған
өткізгіштер жүйесінде айналу арқылы алынған айнымалы ток бір фазалы
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айнымалы ток деп аталады. Синусоидалы айнымалы токтар техникада ең көп
қолданылады. Алайда синус заңына сәйкес емес өзгермелі токтарды табуға
болады. Мұндай айнымалы токтар синусоидалы емес деп аталады.
2.1.2 Сандық құрылғылардың элементтері мен тораптары
Сандық-бұл өңделетін ақпарат дискретті мәндердің шектеулі
жиынтығы бар электрлік сигналдар түрінде болатын құрылғылар. Қазіргі
уақытта сандық жүйелерде екілік ақпаратты кодтаумен жұмыс істейтін
Сандық құрылғылар кеңінен қолданылады. Мұндай жүйелердегі электрлік
сигналдар әдетте жоғары және төмен деңгейлердің екі мәнімен сипатталатын
тікбұрышты импульстар түрінде болады. Сандық сигналдарды өңдеу үшін
қолданылатын элементтер логикалық элементтер деп аталады[3-5].
Оң және теріс логикада жұмыс істейтін логикалық элементтер бар. Оң
логикаға сандық сигналдармен жұмыс істейтін логикалық элементтер
жатады, олардың максималды потенциалдық деңгейі логикалық 1-ге, ал
минималды потенциалдық деңгейі логикалық 0-ге сәйкес келеді. Теріс
логикаға максималды потенциалдық деңгей логикалық 0 - ге, ал минималды
потенциалдық деңгей логикалық 1-ге сәйкес келетін элементтер кіреді.
Қазіргі логикалық элементтер мен сандық құрылғылар интегралды
схемаларға негізделген және әдетте оң логиканы қолданады.
Логикалық функцияларды жүзеге асыратын құрылғылар логикалық
немесе сандық деп аталады.
Цифрлық құрылғылар аналогты құрылғылардан мынадай факторларға
негізделген
принципті
схемотехникалық
айырмашылықтарға
ие:
элементтердің
дәлдігіне,
параметрлері
мен
сипаттамаларының
тұрақтылығына қойылатын қатаң талаптар аз; базалық логикалық элементтер
мен жад элементтерінің шектеулі жиынтығы көмегімен кез келген күрделілік
жүйелерін синтездеу мүмкіндігі; арнайы келісуші элементтерсіз
функционалдық тораптарды түйіндестіру мүмкіндігі (функционалдық
түйіндер арасындағы гальваникалық байланысты пайдалану арқасында);
интегралдық микросхемалардың талап етілетін үйлесімдерін теру арқылы
функционалдық мүмкіндіктерді кеңейтудің қарапайымдылығы[1 эл.ресурс].
Сандық әдіс екілік сандық жүйені қолданады, себебі ол тек екілік
түрінде ұсынылған сандарды өңдейді. Алайда, микропроцессорлық
техникада екілік сандарды жазудың қысқартылған түрі үшін сегіздік және он
алтылық сандар жүйесі қолданылады.
Сандық жүйе - сандарды сандық таңбалармен жазу тәсілі. Сандық
жүйелер позициялық емес және позициялық болып бөлінеді. Позициялық
емес сандық жүйеде таңбаның мәні оның санындағы позицияға байланысты
емес, ал позициялық жүйеде ол байланысты.
Кез-келген сандық жүйедегі кез-келген санды келесі көпмүшелік
түрінде жазуға болады
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(2.10)
мұндағы q-сандық жүйенің негізі;
- негіз дәрежесіндегі коэффициенттер ();
- Сан разрядтарының салмағы.
Сандық құрылғылардың сипаттамалары мен параметрлері.
Логикалық элементтер мен сандық құрылғылардың негізгі параметрлері
функционалды, статикалық, динамикалық және техникалық-экономикалық
болып табылады.
Функционалдық параметрлер түйіннің немесе құрылғының логикалық
мүмкіндіктерін анықтайды. Оларға мыналар жатады: KrAZ—құрылғының
шығысына бір уақытта қосыла алатын логикалық элементтердің бір түрінің
максималды санын сипаттайтын шығу коэффициенті (жүктеме қабілеті) және
KOB—құрылғыға қосуға болатын логикалық элементтердің максималды
санын анықтайтын кірісті біріктіру коэффициенті.
Статикалық параметрлерге логикалық 1 және 0 сәйкес келетін кіріс
және шығыс токтары мен кернеулер кіреді; екі күйдегі тұтыну токтары; 0
және 1 күйіндегі тізбек тұтынатын қуат. Орташа тұтынылатын қуат келесі
формула бойынша анықталады
(2.11)
мұндағы Р0пот-құрылғы 0 күйінде тұтынатын қуат;
Р1пот-құрылғы 1 күйдегі тұтынатын қуат;
Іср-құрылғының бір элементі тұтынатын орташа ток.
Шуылға төзімділік сандық құрылғының кірісіне оның жалған іске
қосылуы байқалмайтын статикалық кедергілердің рұқсат етілген кернеуімен
сипатталады.
Динамикалық параметрлерге мыналар жатады: t01-логикалық 0 күйінен
логикалық 1 күйіне өту уақыты; t10 — логикалық 1 күйінен логикалық 0
күйіне өту уақыты; tз.ср-кідірудің орташа уақыты; tз.ср=(t01+ t10)/2. Tз
параметрі.ср логикалық операциялардың орташа уақытын, яғни құрылғының
жылдамдығын сипаттайды.
Сандық құрылғыларды салыстыру кезінде олар көбінесе коммутация
деп
аталатын
параметрді
пайдаланады:AP=Rpot.срtз.ср.
Цифрлық
интегралдық схемалар (ЦИС) технологиясының жетілдірілуі цифрлық
құрылғылардың Ап үздіксіз төмендеуімен қатар жүреді.
Коммутация жиілігінің жоғарылауымен көптеген сандық құрылғылар
тұтынылатын токтың өсуін байқайды. Бұл құбылысты ескеру үшін қосымша
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параметр қолданылады—FP max максималды ауысу жиілігінде RD
динамикалық
қуаты:
RD=Snfmax(U1-U0),
мұндағы
CH-жүктеме
сыйымдылығы. Коммутацияның максималды жиілігі кідірістің орташа
уақытына кері пропорционал: FP max " 4 / TZ.ср.
Техникалық-экономикалық параметрлерге мыналар жатады: құны,
интеграция дәрежесі, көлемдік-көлемдік көрсеткіштер, функционалдық
күрделілік, сенімділік. Сандық құрылғылардың негізгі сипаттамалары: кіріс
ivx=f (Uvx); шығыс ivyh=f(Uvyh) және беріліс Uvyh=f (Uvx). Іс жүзінде
беріліс сипаттамасы кеңінен қолданылады.
Беріліс сипаттамасы-шығыс кернеуінің басқа кірістердегі тұрақты
кернеу мәндері (U0 және U1) бар кірістердің біріндегі кернеуге тәуелділігі.
Беріліс сипаттамаларының түріне сәйкес сандық құрылғылар инверторлық
және инверторлық емес болып бөлінеді. Суретте көрсетілген жағдай. 2.9, а,
инверторлық құрылғыға сәйкес келеді.
Беріліс сипаттамаларын қолдана отырып, суретте көрсетілген төмен
U0pp және жоғары U1pp деңгейлері бойынша статикалық кедергінің рұқсат
етілген кернеуін анықтауға болады.2.9, а.
Сандық
құрылғылардың
динамикалық
параметрлерін
уақыт
диаграммалары арқылы анықтау ыңғайлы. Сандық құрылғыда реактивті
элементтердің болуына байланысты (атап айтқанда, транзисторлардың
электронды контейнерлері мен жүктеме сыйымдылығы) шығыс сигналының
формасы әрқашан идеалдан (тікбұрышты импульс түрінде) ерекшеленеді
және суретте көрсетілген көрініске ие болуы мүмкін. 2.9, б.
Шығу импульсінің формасы T01 қосу уақытын, T10 өшіру уақытын
және TZ кідірісінің орташа уақытын анықтайды.ср.
Сандық құрылғылардың екі негізгі класы бар; комбинациялық және
сериялық машиналар. Комбинациялық машиналарда кіріс сигналдарының
белгілі бір тіркесімі (жиынтығы) белгілі бір шығыс сигналына сәйкес келеді.
Олар, әдетте, жады жоқ. Сериялық машиналарда мұндай бірегейлік жоқ.
Оларда шығыс сигналы ағымдағы және алдыңғы сәттердегі кіріс
сигналдарының жиынтығына байланысты. Бұл машиналардың жады бар.
Комбинациялық машиналарда қосқыштар, декодерлер және Код
түрлендіргіштері сияқты сандық құрылғылар кеңінен қолданылады.
Сериялық машиналар екі тұрақты күйі бар сандық құрылғыларды —
триггерлерді кеңінен қолданады. Олардың негізінде регистрлер,
есептегіштер, жад схемалары жасалады.
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Сурет 2.9. - Беріліс сипаттамасы
Негізгі логикалық амалдар мен элементтер
Сандық құрылғылардың жұмысын талдау мен синтездеудің
математикалық негізі үш логикалық функцияға негізделген логика алгебрасы
болып табылады: логикалық қосу (ажырату), логикалық көбейту
(байланыстыру) және логикалық терістеу (инверсия)[6]. 2.10-суретте
логикалық элементтер немесе сәйкесінше осы функцияларды жүзеге
асырмайтын элементтер көрсетілген (2.10).

2.10-сурет логикалық элементтер немесе
Бұл операцияларды қарапайым схемалық жүзеге асыру кестеде
келтірілген. қосымша 2. Мұнда шартты әріптік және графикалық белгілер
және оларға сәйкес келетін шындық кестелері көрсетілген [1].
Жалпы эмитенті бар схема бойынша қосылған БТ-да немесе жалпы
көзі бар схема бойынша қосылған ПТ-да жасалған кілт операцияны жүзеге
асырмайды.
Шынында да, егер транзистордың кірісі төмен кернеу U0вх болса,
онда ол жабық және Rвых жоғары шығу кедергісіне ие. Қуат кернеуі RN
жүктеме кедергісі мен транзистордың шығу кедергісі арасында бөлінеді. Бұл
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жағдайда rvyh > > RN болғандықтан, транзистордың шығысында қуат көзінің
барлық
кернеуі
шығарылады
(Uvyh=U1vx"up).
Керісінше,
егер
транзистордың кірісінде u1вх жоғары кернеу деңгейі болса, транзистор
ашылады, ал Rвых< < Rн және шығуда u0вых төмен кернеу деңгейі
орнатылады.
Операцияны жүзеге асыратын тізбекте немесе шығудағы кернеудің
жоғары деңгейі, егер кірістердің кем дегенде бірінде ұқсас деңгей болса,
пайда болады. Ол үшін транзисторлар кернеу қайталағыштарының
тізбектеріне сәйкес қосылады. Жүктеме эмиттер тізбегіне қосылады, ал
транзисторлардың шығыс мақсаттары параллель қосылады. Егер мұндай
схемада коллекторлар тізбегіне жүктемені қоссаңыз және коллекторлардан
шығу кернеуін алып тастасаңыз, онда элемент операцияны жүзеге асырады
немесе болмайды.
Операцияны жүзеге асыратын тізбекте және шығудағы кернеудің
жоғары деңгейі элементтің барлық кірістерінде ұқсас деңгейлер болған
жағдайда ғана пайда болады. Ол үшін транзисторлардың шығыс тізбектері
қатарға қосылады, ал шығыс кернеуі эмиттер тізбегіндегі жүктеме
кедергісінен алынады. Егер мұндай элементте жоғарғы транзистордың
коллектор тізбегіне жүктеме қосылса (2-қосымшада көрсетілгендей) және
одан шығу кернеуін алып тастаса, онда операция жүзеге асырылады жәнеемес [1].
2.1.3 Түрлендіргіш құрылғылар мен қоректендіру көздерінің
үлгілік схемаларының жұмыс принципі
Айнымалы токты тұрақты токқа (түзеткіштерге) түрлендіруге, тұрақты
токты айнымалы токқа (инверторларға) түрлендіруге, тұрақты кернеуді
түрлендіруге және басқа мақсаттарға қызмет ететін түрлендіргіш
құрылғылар.
Ең маңызды және кең таралған-айнымалы токты тұрақты токқа
түрлендіру. Тарихи тұрғыдан түзеткіштер келесі ретпен дамыды.
1. Айналмалы түрлендіргіштер: қозғалтқыш – генераторлар және
бірдей тамырлы түрлендіргіштер.
2. Иондық (сынапты)түрлендіргіштер.
Жартылай өткізгіш диодтардағы жартылай өткізгіш түрлендіргіштер.
Түзеткіш-бұл айнымалы кернеуді тұрақты кернеуге түрлендіруге
арналған электрлік құрылғы.
Жартылай өткізгіш түзеткіштердің негізгі элементтері трансформатор
мен клапандар болып табылады, олардың көмегімен жүктеме тізбегіндегі
токтың біржақты ағымы қамтамасыз етіледі, нәтижесінде ауыспалы кернеу
импульске айналады. Түзетілген кернеудің импульстарын тегістеу үшін
түзеткіштің шығыс қысқыштарына электр тегістейтін сүзгі қосылады.
Тұтынушының түзетілген кернеуі мен тогын реттеу немесе тұрақтандыру
үшін реттегіш немесе тұрақтандырғыш сүзгінің шығыс қысқыштарына
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қосылады (тұрақтандырғыш түзеткіштің айнымалы жағында да қосылуы
мүмкін)[8].
Схема 2.8 суретте көрсетілген.

Сурет 2.8-түзеткіштердің схемалары
Түзеткіштердің схемалары бірқатар белгілерге сәйкес жіктеледі
(сурет.2.8).
1. Айнымалы кернеудің қоректендіру көзінің фазаларының санына
байланысты бір фазалы тізбектер бөлінеді (сурет.2.8 А, б, в) және үш фазалы
(сурет. 2.8 г, д, е)тамақтану.
2. Трансформатордың қайталама орамалары бойынша толық кезең
ішінде өтетін ток импульстарының санына байланысты:
а) бір соққы – ток толық кезеңде бір рет өтеді. Түзетілген кернеудің
пульсация жиілігінің (мП) бір соққылы тізбектердегі желі жиілігіне қатынасы
трансформатордың қайталама орамасының фазаларының санына тең.
Мұндай схемаларда қарапайым бір фазалы бір периодты түзеткіштен басқа,
трансформатордың нөлдік нүктесі міндетті түрде көрсетіледі (сурет.2.8 а, б,
г).
б) екі соққы – трансформатордың қайталама орамасының әр фазасында
ток бір кезеңде екі рет, ал қарама-қарсы бағытта өтеді. Мұндай тізбектердегі
түзетілген кернеудің жиілігі трансформатордың қайталама орамасының
фазаларының санынан 2 есе көп. Бұл схемалар көпір деп те аталады (сурет.
2.8 в, д). Көпір тізбектерінде қайталама тізбектегі ток әрқашан екі вентиль
арқылы өтеді.
3. Күш күрделілігі бойынша:
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А) қарапайым (сурет. 2.8 а-д);
б) күрделі – түзеткіштердің бірнеше қарапайым схемалары қатарға
немесе параллель қосылады (сурет. 2.8 е).
4. Қоректендіруші кернеу кезеңіндегі пульсациялар саны бойынша: А)
бір фазалы пульсациялармен (сурет. 2.8 а);
б) екі фазалы пульсациямен (сурет. 2.8 б, в);
в) Үш фазалы пульсациясы бар схема (сурет. 2.8 г); г) төрт фазалық
пульсациясы бар схемалар;
д) алты фазалы пульсациясы бар схемалар (сурет. 2.8 д, е);
е) он екі фазалы және одан да көп пульсациясы бар схемалар. Олар
алдыңғы тізбектердің сериялық және параллель қосылыстары.
5. Мақсатына
байланысты
түзеткіштер
басқарылатын
және
басқарылмайтын болуы мүмкін.
Түзеткіш
тізбектердің
әртүрлі
модификациялары
мүмкін:трансформатордың қайталама орамасын үшбұрышқа, зигзагқа,
асимметриялық тізбектерге, айналмалы диодтың жүктемесі бар тізбектерге
және т. б. қосу арқылы. [8].
Бақылау сұрақтары:
1.Электр өрісінің негізгі қасиеттері
2. Электр тізбегі дегеніміз не?
3. Тізбектердің негізгі параметрлері мен элементтері қандай?
4. Конденсатор дегеніміз не?
5. Электр тізбегінің қандай қосылыстарын білесіз?
6. Сандық құрылғылар дегеніміз не?
7. Түрлендіргіш құрылғылар не үшін қолданылады?
8. Кирхгоф заңдары
9. Түзеткіш функцияларын тізімдеңіз
2.2 Метрологиялық өлшемдерді жүргізу және бағалау
2.2.1 Өлшеу. Өлшеу әдістері
Өлшеудің мақсаты және оның түпкі нәтижесі физикалық шаманың
мәнін табу болып табылады. Физикалық шаманың мәні-берілген шаманы
өлшеу үшін қабылданған бірліктердегі физикалық шаманы бағалау. Өлшеу
нәтижесінің сандық мәні физикалық шаманың бірлігін таңда
Метрология физикалық шамаларды, яғни физикалық іске асырылатын
және жаңғыртылатын шама бірлігі болуы мүмкін
Өлшеу теориясында физикалық шаманың нақты, өлшенген және
нақты мәні туралы ұғымдар енгізіледі.
Өлшенетін физикалық шаманың нақты мәнін табу метрологияның
басты мәселесі болып табылады. Стандарт нақты мәнді объектінің тиісті
қасиетін сапалық және сандық қатынастарда тамаша көрсететін физикалық
шаманың мәні ретінде анықтайды. Метрологияның постулаттарының бірі74

физикалық шаманың нақты мәні бар деген ереже, алайда оны өлшеу арқылы
анықтау мүмкін емес.
Физикалық шаманың шын мәнін анықтау мүмкін емес болғандықтан,
өлшеу практикасында олар нақты мән тұжырымдамасымен жұмыс істейді.
Нақты мəн-эксперименттік жолмен табылған жəне шындыққа жақын
физикалық шаманың мəні, оны осы мақсатта қолдануға болады.
Өлшенген мән деп өлшеу құралының есептеу құрылғысы бойынша
есептелген шаманың мәні түсініледі. Өлшенетін физикалық шама-берілген
өлшеу міндетіне сәйкес өлшенетін физикалық шама.
Өлшеу шкаласы, өлшеу принципі, өлшеу əдісі [қосымша 1] сияқты
ұғымдар өлшеулермен байланысты.
Нақты объектілердің кез-келген қасиеттерінің көріністері (сандық
немесе сапалық) біздің ойымызша реттелген сандар жиынтығын немесе
жалпы жағдайда өлшеу шкаласы деп аталатын шартты белгілерді құрайды.
Физикалық шаманың шкаласы-оны өлшеуге негіз болатын физикалық
шаманың реттелген жиынтығы.
Пайда болу себептеріне, өзгерістердің сипатына және көріну
жағдайларына байланысты өлшеу қателіктері ажыратылады.
Олардың көріну сипатына байланысты қателер кездейсоқ және жүйелі
болып бөлінеді.
Кездейсоқ қателер-бірдей шаманы қайта өлшеу кезінде кездейсоқ
өзгеретін қателер.
Жүйелі қателік-бір шаманы қайта өлшеу кезінде тұрақты немесе
тұрақты болып қалатын өлшеу қателігі [9].
Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі — бұл
метрология жөніндегі атқарушы биліктің республикалық органы —
Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт) іске асыратын,
басқаратын және бақылайтын елдегі өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі.
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет конституциялық нормалар,
заңдар, қР Үкіметінің қаулылары және нормативтік құжаттар (НҚ) негізінде
қоғам өмірінің барлық салаларында өлшемдердің дұрыс емес нәтижелерінің
теріс салдарларынан қорғау арқылы азаматтардың құқықтары мен заңды
мүдделерін, белгіленген құқықтық тәртіп пен экономиканы қорғауға
бағытталған.
Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің мақсатыөлшем бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешу үшін жалпы
мемлекеттік құқықтық, нормативтік, ұйымдастырушылық, техникалық және
экономикалық жағдайлар жасау және қызметтің барлық субъектілеріне
орындалатын өлшемдердің дұрыстығын бағалауға мүмкіндік беру[9].
2.2.2 Кіші және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері
Кедергі-кез-келген тізбектің немесе қондырғының жұмысын
анықтайтын электр тізбегінің маңызды параметрлерінің бірі. Электр
қондырғыларын орнату және пайдалану кезінде электр машиналарын,
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аппараттарын, құрылғыларын өндіруде белгілі бір қарсылық мәндерін алу
олардың қалыпты жұмыс режимін қамтамасыз ету үшін қажетті шарт болып
табылады. Кейбір қарсылықтар өз мәндерін өзгеріссіз сақтайды, ал
басқалары, керісінше, уақыт, температура, ылғалдылық, механикалық күштер
және т. б. өзгеруіне өте сезімтал. Сондықтан, электр машиналарын,
аппараттарын, аспаптарын өндіруде де, электр қондырғыларын пайдалану
кезінде де кедергілерді өлшеу қажет [қосымша 1].
Электр кедергісінің шамасына байланысты үш топқа бөлінеді:
 1 Ом және одан аз-шағын қарсылық,
 1 Ом - нан 0,1 МОм-ға дейін-орташа кедергі,
 0,1 МОм және одан жоғары-үлкен қарсылықтар.
Шағын кедергілерді өлшеу ерекшеліктері
Шағын қарсылықтар тобына мыналар жатады: электр машиналарының
зәкір
орамалары,
амперметрлердің
кедергісі,
шунттар,
ток
трансформаторлары
орамаларының
кедергісі,
шиналардың
қысқа
сымдарының кедергісі және т.б. шағын кедергілерді өлшеу кезінде әрқашан
байланыстырушы сымдар мен өтпелі кедергілердің кедергісін өлшеу
нәтижесіне әсер ету мүмкіндігімен ескеру қажет.
Өлшеу сымдарының кедергісі 1 x 104 - 1 x 102 Ом, өтпелі кедергі - 1 x
105 - 1 x 102 Ом.
Контактілердегі өтпелі кедергілер немесе кедергілер деп бір
өткізгіштен екіншісіне ауысу кезінде электр тогына сәйкес келетін
қарсылықтар түсініледі.
Өтпелі қарсылықтар байланыс бетінің көлеміне, оның сипаты мен
жағдайына - тегіс немесе өрескел, таза немесе ластанған, сондай-ақ байланыс
тығыздығына, басу күшіне және т. б. байланысты. Анықтау үстіндеміз
мысалында әсері өтпелі кедергі және кедергі жалғағыш сымдарды өлшеу
нәтижесі.
2.10 суретінде амперметр мен вольтметрдің үлгілі құрылғыларын
қолдана отырып, қарсылықты өлшеуге арналған схемалар берілген.

а) амперметрмен және вольтметрмен кіші
кедергіні өлшеуге арналған жалғанудың
дұрыс емес схемасы

б) амперметрмен және вольтметрмен кіші
кедергіні өлшеу үшін дұрыс қосылу
схемасы

2.10-сурет-Амперметр мен вольтметрдің үлгілі аспаптарын қолдана отырып,
кедергіні өлшеуге арналған схема
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Үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері. Нашар ток өткізгіштер мен
оқшаулағыштар үлкен кедергіге
ие. Электр өткізгіштігі төмен
өткізгіштердің, оқшаулағыш материалдар мен олардан жасалған
бұйымдардың кедергісін өлшеу кезінде олардың кедергісінің шамасына әсер
етуі мүмкін факторлармен есептеуге тура келеді. Мұндай факторлардың
қатарына ең алдымен температура жатады, мысалы, 20°C температурада
электр картонының өткізгіштігі 1,64 x 10-13 1/Ом, ал 40°C температурада
21,3 x 10-13 1/Ом. Осылайша, температураның 20° C-қа өзгеруі қарсылықтың
(өткізгіштіктің) 13 есе өзгеруіне әкелді! Сандар температураның өлшеу
нәтижелеріне әсерін дұрыс есепке алмау қаншалықты қауіпті екенін анық
көрсетеді. Сол сияқты, қарсылық мөлшеріне әсер ететін өте маңызды
факторлар сыналатын материалдағы да, ауадағы да ылғал мөлшері болып
табылады.
Сонымен қатар, кедергі мөлшеріне сынақ жүргізілетін ток түрі,
сыналатын кернеудің мөлшері, кернеудің әсер ету ұзақтығы және т. б. әсер
етуі мүмкін. Оқшаулағыш материалдар мен олардан жасалған бұйымдардың
кедергісін өлшеу кезінде токтың екі жол бойынша: сыналатын материалдың
көлемі арқылы және сыналатын материалдың беті бойынша өту
мүмкіндігімен де есептеуге тура келеді.
Материалдың электр тогын бір жолмен немесе басқа жолмен жүргізу
қабілеті осы жолдағы токқа сәйкес келетін қарсылық шамасымен
сипатталады. Тиісінше, екі ұғым бар: материалдың 1 см3-ге қатысты
көлемдік кедергі және материалдың бетінің 1 см2-ге қатысты беттік
қарсылық. Үлкен кедергілерді өлшеу кезінде өлшеу қондырғысының
оқшаулауына да назар аудару керек, себебі әйтпесе қондырғының оқшаулау
кедергісіне байланысты ток гальванометр арқылы өтеді, бұл тиісті өлшеу
қателігіне әкеледі. Экрандауды қолдану немесе өлшеу алдында өлшеу
қондырғысының оқшаулауын тексеру ұсынылады [2].
2.2.3 Темір жол көлігінде сертификаттау негіздерінің ережелері
Сәйкестікті растау жөніндегі орган «Темір жол көлігіндегі
қазақстандық сертификаттау орталығы» ЖШС Қазақстан Республикасының
аккредиттеу жүйесінде МЕМСТ ИСО/МЭК 17065-2013 "Сәйкестікті бағалау.
Өнімдерді, процестерді және қызметтерді сертификаттау жөніндегі
органдарға қойылатын талаптар", № KZ аккредиттеу аттестаты.О.01.0990
20.10.2014 ж. Кеден одағының "Теміржол жылжымалы құрамының
қауіпсіздігі туралы" (КО ТР 001/2011), "жоғары жылдамдықты теміржол
көлігінің қауіпсіздігі туралы" (КО ТР 002/2011), "теміржол көлігі
инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы" (КО ТР 003/2011) техникалық
регламенттерінің талаптарына сәйкес теміржол өнімінің сәйкестігін растау
бойынша жұмыстар жүргізу құқығына.
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Сәйкестікті растау жөніндегі орган Еуразиялық экономикалық одақтың
сәйкестікті растау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының
(орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілді.
Техникалық реттеу саласындағы заңнамаға сәйкес өнімнің техникалық
регламенттер талаптарына сәйкестігін растау міндетті сипатқа ие және
мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
- міндетті сертификаттау;
- сәйкестік туралы декларацияны қабылдау (бұдан әрі-сәйкестікті
декларациялау).
Сәйкестікті растау: өтінім беру, өтінімді және ұсынылған дәлелдеу
құжаттарын талдау, өтінім бойынша шешім қабылдау, қызмет көрсету
шартын жасасу, үлгілерді іріктеу, өндірістің жай-күйіне талдау жүргізу
(сертификаттау схемасында көзделген жағдайларда), сертификаттау
мақсатында сынақтар жүргізу, дәлелдеу құжаттарын талдау, сәйкестік туралы
жұмыс нәтижелері бойынша шешім қабылдау, сәйкестік сертификатын
ресімдеу немесе сәйкестік сертификатын беруден бас тарту туралы шешім
қабылдау, кәсіпорынды инспекциялық бақылау, сәйкестік сертификаты мен
декларациялардың қолданылуын тоқтата тұру немесе
Сертификаттау
бойынша
жұмыстарды
жүргізу
тәртібі
мыналарды қамтиды:
- өтініш берушінің сертификаттауды жүргізуге өтінім беруі;
- өтінімді алдын ала бағалау, ол бойынша шешім қабылдау және
өтінім бойынша шешімді сынақтар жүргізілуі мүмкін сынақ орталықтарын
(зертханаларды) көрсете отырып, өтінім берушіге жолдау;
- Кеден одағының тізіліміне енгізілген аккредиттелген сынақ
орталықтарында өнімдерге сынақ жүргізу;
- 2с, 4С ТР КО 001/2011 және ТР КО 003/2011 сертификаттау
схемалары бойынша өндіріс жағдайын талдау;
- өтініш берушіде бар сәйкестік сертификаттарын тану мүмкіндігін
қарау;
- сынақ нәтижелерін және ұсынылған дәлелді құжаттарды сараптау,
есептерді сараптау, өнімді пайдалану тәжірибесін талдау;
- сәйкестік сертификатын ресімдеу, тіркеу және беру, немесе өтініш
берушіге сертификат беруден дәлелді бас тартуды Жолдау;
- сертификатталған өнімге, сәйкестік сертификатын, ЕАС сәйкестік
белгісін қолдануға инспекциялық бақылауды жүзеге асыру;
- апелляциялар мен шағымдарды қарау.
Өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды Кеден одағының
сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының)
бірыңғай тізіліміне енгізілген сертификаттау (сәйкестікті растау) жөніндегі
аккредиттелген органдар жүзеге асырады [3].
Бақылау сұрақтары:
1.Өлшеудің мақсаты және оның нәтижесі қандай?
Метрология нені зерттейді?
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3. Физикалық шама шкаласы дегеніміз не?
4. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің мақсаты
5. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі дегеніміз не?
6. Кіші және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері қандай
7. Темір жол көлігінде сертификаттау негіздерінің қағидалары
8. Сертификаттау жұмыстарын жүргізу тәртібі
9. Қарсылық дегеніміз не?
2.3 Практикалық қызметтегі компьютерлік технологиялар
2.3.1 Деректер базасын құрудың негізгі қағидаттары
Қазіргі уақытта әртүрлі фирмалардың, ұйымдар мен кәсіпорындардың
сәтті жұмыс істеуі деректерді жинау мен өңдеуді автоматтандыруға
мүмкіндік беретін дамыған ақпараттық жүйесіз мүмкін емес. Әдетте, кейбір
пәндік аймақ туралы ақпаратты қамтитын деректерді сақтау және қол жеткізу
үшін Мәліметтер базасы жасалады.
Деректер базасы (ДҚ) - қарастырылатын пәндік саладағы
объектілердің жай-күйін және олардың қатынастарын көрсететін деректердің
атаулы жиынтығы.
Пәндік аймақ дегеніміз-басқару мен автоматтандыруды ұйымдастыру
үшін зерттелетін адам қызметінің белгілі бір саласы немесе нақты әлем
аймағы, мысалы, кәсіпорын, университет және т. б.
Дерекқорды басқару жүйесі (ДҚБЖ) - дерекқорды құруға, толтыруға,
жаңартуға және жоюға арналған тілдік және бағдарламалық құралдардың
жиынтығы.
Бағдарлама, оның көмегімен пайдаланушылар жұмыс істейді ДБ деп
аталады-қосымшалармен толықтырылсын.
Деректер базасын құру принциптері. Қазіргі заманғы мәліметтер
базасына, демек, олар салынатын ДҚБЖ-ге келесі негізгі талаптар
қойылады[10].
1. Жоғары өнімділік (сұранысқа жауап берудің аз уақыты).
Жауап беру уақыты-ДБ-ға сұрау салу сәтінен бастап деректерді нақты
алуға дейінгі уақыт аралығы. Қол жеткізу уақыты термині ұқсас-жазу (оқу)
пәрменін беру мен деректерді нақты алу арасындағы уақыт аралығы. Қол
жеткізу дегеніміз-деректерді іздеу, оқу немесе жазу әрекеті. Көбінесе
деректерді жазу, жою және өзгерту операциялары жаңарту операциясы деп
аталады [11].
2. Деректерді жаңарту оңай.
3. Деректердің тәуелсіздігі.
4. Көптеген пайдаланушылармен деректерді бөлісу.
5. Деректер қауіпсіздігі-деректерді құпиялылықтың қасақана немесе
байқаусызда бұзылуынан, бұрмалануынан немесе жойылуынан қорғау.
6. ДБ құру және пайдалануды стандарттау (іс жүзінде ДҚБЖ).
7. Тиісті пәндік аймақтың деректерін көрсетудің жеткіліктілігі.
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8. Достық пайдаланушы интерфейсі.
Ең бастысы-алғашқы екі қарама-қайшылықты талаптар: өнімділікті
арттыру мәліметтер базасының құрылымын жеңілдетуді талап етеді, бұл өз
кезегінде деректерді жаңарту процедурасын қиындатады және олардың
артықтығын арттырады.
Деректердің
тәуелсіздігіпайдаланушылардың
көріністерін
өзгертпестен мәліметтер базасының логикалық және физикалық құрылымын
өзгерту мүмкіндігі.
Деректердің қауіпсіздігі олардың тұтастығы мен қорғалуын қамтиды.
Деректердің тұтастығы-техникалық құралдардың ақауларымен,
жүйелік қателіктермен және пайдаланушылардың қате әрекеттерімен
байланысты сақталған деректердің бұзылуына және жойылуына
тұрақтылығы[12].
Ол болжайды:
1. дәл емес енгізілген деректердің немесе бір факт туралы екі бірдей
жазбаның болмауы;
2. ДБ жаңарту кезіндегі қателерден қорғау;
3. әр түрлі кестелердегі байланысты деректерді жою (немесе каскадты
жою) мүмкін еместігі;
4. көп пайдаланушы режимінде және таратылған деректер базасында
жұмыс істеу кезінде деректерді бұрмаламау;
5. техниканың істен шығуы кезінде деректердің сақталуы (деректерді
қалпына келтіру).
Тұтастық тұтастық триггерлерімен қамтамасыз етіледі-арнайы
қосымшалар-белгілі бір жағдайларда жұмыс істейтін бағдарламалар.
Деректерді рұқсатсыз кіруден қорғау құпия деректерге қол жеткізуді
шектеуді қамтиды және оған қол жеткізуге болады:
1. пароль жүйесін енгізу арқылы;
2. дерекқор әкімшісінен (АБД) рұқсат алу);
3. АБД-дан деректерге қол жеткізуге тыйым салу;
4. түрлердің қалыптасуы - бастапқы және белгілі бір
пайдаланушыларға арналған кестелер.
Соңғы үш процедура көбінесе SQL2 деп аталатын құрылымдалған
сұрау тілі - SQL аясында оңай орындалады[13].
Стандарттау ДҚБЖ ұрпақтарының сабақтастығын қамтамасыз етеді,
ДҚБЖ-нің бір буынының бірдей және әртүрлі деректер модельдерімен өзара
әрекеттесуін жеңілдетеді. Стандарттау (ANSI/SPARC) негізінен ДҚБЖ
пайдаланушы интерфейсі мен SQL тілі бөлігінде жүзеге асырылды. Бұл SQL
тілін қолдана отырып, сонымен қатар Open DataBase Connection (ODBC)
қосымшасын қолдана отырып, әртүрлі реляциялық ДҚБЖ өзара әрекеттесу
мәселесін сәтті шешуге мүмкіндік берді. Бұл ретте деректерге жергілікті
және қашықтан қол жеткізу (клиент/сервер технологиясы немесе желілік
нұсқа) жүзеге асырылуы мүмкін [14].
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2.3.2 Графикалық редакторлардың құрылымы, редактордағы
жұмыс принциптері
Компьютерлік графика-бұл компьютерде әртүрлі кескіндерді (суреттер,
сызбалар, анимациялар) жасаумен, сақтаумен және өңдеумен айналысатын
информатика саласы.
Компьютерлік графика графикалық ақпаратты ұсыну түріне және
Суретті өңдеудің келесі алгоритмдеріне сәйкес жіктеледі. Әдетте
компьютерлік графика векторлық және растрлық болып бөлінеді.
Растрлық деп кескінді әртүрлі түстердің немесе реңктердің жеке
нүктелерінің (пиксельдердің) жиынтығы ретінде көрсету әдісі түсініледі.
Растрлық үлгіні бірнеше рет үлкейту кезінде кескін белгілі бір түстің
"квадраттарының" соңғы санынан тұратындығы байқалады. Бұл квадраттар
пиксель деп аталады.
Векторлық графикада барлық кескіндер математикалық нысандар –
контурлар түрінде сипатталады, яғни. кескін бірқатар графикалық
примитивтерге бөлінеді-нүктелер, түзу, сынған, доғалар, көпбұрыштар.
Графикалық ақпаратты кодтаудың екі әдісінің де өзіндік ерекшеліктері
мен кемшіліктері бар.
Растрлық графика күрделілігіне қарамастан түстердің 16 миллионнан
астам реңктерін қолдана отырып, кез-келген үлгіні жасауға (көбейтуге)
мүмкіндік береді.
Графикалық редакторлар-бұл графикалық кескіндерді алуға және
өңдеуге арналған компьютерлік құралдар: суреттер, суреттер, сызбалар,
диаграммалар, графиктер және т.б., олар монитор экранында алынады және
басып шығарылуы мүмкін.
Қазіргі заманғы графикалық редакторларда, әдетте, растрмен де,
векторлық объектілермен де жұмыс істеу мүмкіндігі бар екеніне назар
аударамыз. Мысалы, растрлық редакторларда Безье қисықтарын, мәтіндік
белгілерді қолданыңыз. Алайда белгілі бір типтегі графикамен жұмыс істеуге
басым көңіл бөлінеді.
Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған редакторлар:
Adobe Illustrator сізге осы саладағы стандартты сурет құралдары мен
түстерді басқару мүмкіндіктерін қолдана отырып, кез-келген күрделілік
деңгейіндегі векторлық кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Түсінікті
интерфейс және қосымшаның барлық функцияларына оңай қол жеткізу бүкіл
графикалық процесті басқарудың кәсіби деңгейін қамтамасыз етеді.
Corel Draw-векторлық графиканы құруға арналған ең қуатты
пакеттердің бірі. CorelDraw құралдарының көмегімен түрлі күрделіліктегі
иллюстрациялар, буклеттер, логотиптер және т.б. жасауға болады.
Macromedia FreeHand-бұл күрделі суреттер мен басып шығаруға
арналған макеттер жасауға арналған бірегей көп беттік орта. Adobe Illustratorдан айырмашылығы, бағдарлама көп беттік құжаттармен жұмыс істеуді
қолдайды, бұл оны орналасу үшін пайдалануға мүмкіндік береді.
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Редактордың он бірінші нұсқасынан бастап құжатқа SWF роликтерін енгізуге
болады.
Inkscape-еркін таратылатын векторлық редактор. Ол икемді сурет салу
құралдарына, мәтінмен жұмыс істеуге арналған қуатты құралға ие, Безье
қисықтары мен түбірін қолдануға мүмкіндік береді.
Растрлық графикамен жұмыс істеуге арналған редакторлар
ADOBE PHOTOSHOP-кең мүмкіндіктері, жоғары тиімділігі мен
жылдамдығы арқасында кәсіби графикалық редакторлар арасында сөзсіз
көшбасшы. Бұл редакторда кескіндерді жасау, түзету, орнату және басып
шығаруға дайындау үшін барлық қажетті құралдар бар. Бағдарламаның
негізгі мақсаты-шынайы суреттердің фотосуреттерін жасау, түрлі-түсті
суреттермен жұмыс жасау, ретушинг, түсті түзету, коллаждау және т. б.
Adobe Photoshop-та көп қабатты суреттермен жұмыс істеу мүмкіндігі бар
нүктелік кескіндермен жұмыс істеуге арналған барлық құралдар бар.
PAINT-Windows операциялық жүйесінің құрамына кіретін Microsoft
корпорациясының қарапайым растрлық графикалық редакторы. Интуитивті
және инновациялық пайдаланушы интерфейсімен ерекшеленеді. Жаңа
нұсқада Paint.NET қабаттармен жұмыс істеуге арналған құралдар қол жетімді
болды, сонымен қатар шексіз жою, арнайы эффектілер және басқа да
пайдалы құралдар пайда болды.
COREL PHOTO-PAINT растрлық фотосуреттерді өңдеуге арналған.
Оның көмегімен сіз баспа басылымдарында да, интернетте де pdf
форматында жариялау үшін суреттерді кәсіби дайындауды жүзеге асыра
аласыз. Бағдарламалық жасақтаманың стандартты емес интерфейстерін, вебграфиканы құруға, монтаждау, коллаж, щеткалармен және дайын
нысандармен сурет салуға арналған құралдар бар.
Ол Adobe Photoshop сияқты танымал емес, бірақ оны техникалық
мүмкіндіктермен салыстыруға болады. GIMP-отыздан астам кескін
пішімдерін қолдайтын, еркін таратылатын графикалық растрлық редактор,
қабаттармен, маскалармен, сүзгілермен және араластыру режимдерімен
жұмыс істеуге арналған құралдар бар. Бағдарламаның арсеналында кезкелген фотосуреттер мен кескіндерді бояуға және өңдеуге арналған көптеген
құралдар бар. Графикалық редактордың функционалдығын GIMP үшін
арнайы жазылған көптеген плагиндер мен кеңейтімдермен толықтыруға
болады.
Әдетте оларды әйгілі компаниялар
емес,
қарапайым
бағдарламашылар жасайды, бірақ соған қарамастан, кейбір плагиндердің
әйгілі сурет салу және фотосуреттерді өңдеу бағдарламаларында аналогтары
жоқ.
Бақылау сұрақтары:
1. Деректер базасы дегеніміз не?
2.Мәліметтер базасын құрудың негізгі принциптері қандай
3. Деректер базасын басқару жүйесі дегеніміз не?
4. Мәліметтер базасын құру принциптерін атаңыз
5. Компьютерлік графиканың жіктелуі
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6. Графикамен жұмыс істеуге арналған редакторлар
2.4 Термодинамика және жылу техникасы негіздері
2.4.1 Термодинамика заңдары
Термодинамикалық жүйенің маңызды қасиеттерінің бірін келесідей
тұжырымдауға болады: өзгермейтін сыртқы жағдайларға орналастырылған
кез-келген жүйе міндетті түрде белгілі бір күйге келеді, ол ұзақ уақыт бойы
болады. Бұл жағдай термодинамикалық тепе-теңдік күйі деп аталады[7].
XVIII ғасырдың екінші жартысында өртенген отынның жылу
энергиясын механикалық энергияға айналдыратын бу машинасы құрылды.
Бу машинасын ойлап табу және жылу шығарумен байланысты әртүрлі
процестерді бақылау (үйкеліс, зеңбірек бөшкелерін бұрғылау) ғалымдардың
назарын жылу құбылыстарына және жылудың механикалық энергиямен
байланысына аударды. Жылудың табиғаты туралы сұрақ туындады. XVIII
ғасырда жылу теориясы пайда болды. Жылу ерекше салмақсыз,
жойылмайтын және құрылмайтын зат – жылу ретінде қарастырылды.
Сондықтан энергияның өзгеру заңдары дұрыс қамтылмаған [8].
Термодинамиканың алғашқы бастамасы-энергияның сақталу заңы,
табиғаттың әмбебап заңдарының бірі (импульстің, зарядтың және
Симметрияның сақталу заңдарымен бірге): Энергия жойылмайтын және
бөлінбейтін; ол тек бір формадан екіншісіне эквивалентті арақатынаста ауыса
алады (сурет.2.11).
Термодинамиканың алғашқы бастамасы постулат болып табыладыоны логикалық түрде дәлелдеуге немесе кез-келген жалпы ережелерден
шығаруға болмайды. Бұл постулаттың ақиқаты оның салдарының ешқайсысы
тәжірибеге қайшы келмейтіндігімен расталады. Термодинамиканың алғашқы
бастамасының тағы бірнеше тұжырымдары берілген:
Оқшауланған жүйенің жалпы энергиясы тұрақты;
Бірінші типтегі мəңгі қозғалтқыш мүмкін емес (энергияны
жұмсамай жұмыс істейтін қозғалтқыш).

Сурет 2.11-термодинамиканың алғашқы бастамасы
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Термодинамиканың алғашқы бастамасы энергияның бір формасын
екіншісіне айналдыру кезінде жүйенің жалпы энергиясы өзгермейді, бірақ
бұл процестің мүмкіндігіне ешқандай шектеулер көрсетпейді. Сондықтан
термодинамиканың алғашқы бастамасы процестің энергетикалық әсерін
есептеуге мүмкіндік береді, бірақ процестің өздігінен жүретіні, процестің
бағыты мен тереңдігі туралы сұрақтарға жауап бермейді.
Стихиялық процесс-бұл сыртқы жұмыс шығындарынсыз жүретін
процесс, нәтижесінде жүйенің күйінің өзгеруіне пропорционалды мөлшерде
жұмыс алуға болады. Стихиялық процесс қайтымды немесе қайтымсыз
болуы мүмкін. Мәжбүрлі процесс-бұл жүйенің күйінің өзгеруіне
пропорционалды мөлшерде сыртқы жұмысты қажет ететін процесс.
Төменде
термодинамиканың
екінші
бастамасының
кейбір
тұжырымдары берілген:
Жылу өздігінен аз қызған денеден көп қызғанға ауыса алмайды
(Клаузиус постулаты).
Процесс мүмкін емес, оның жалғыз нəтижесі-жылуды жұмысқа
айналдыру.
Жылу көзін (екінші типтегі мəңгі қозғалтқыш) салқындату арқылы
жұмыс істеуге дейін азайтылатын машинаны салу мүмкін емес (сурет.2.12)

.

Сурет 2.12 термодинамиканың екінші басы

Үшінші заң суретте көрсетілген.2.13
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Сурет 2.13-Термодинамиканың үшінші бастамасы
2.4.2 Жабдықтың негізгі жылу техникалық параметрлерінің
сипаттамасы
Дененің
физикалық
жағдайын
сипаттайтын
шамалар
термодинамикалық күй параметрлері деп аталады.
Мұндай параметрлер нақты көлем, абсолютті қысым, абсолютті
температура, ішкі энергия, энаспапия, энтропия, концентрация, жылу
сыйымдылығы және т. б. Сыртқы күш өрістері болмаған кезде
(гравитациялық, электромагниттік және т.б.) бір фазалы дененің
термодинамикалық күйін 3 параметрмен анықтауға болады-ud. көлемі (υ),
температурасы (Т), қысымы (Р)[19].
Жылу алмастырғыштар (жылу алмастырғыштар) - бұл қыздыру мен
жылытылатын жұмыс ортасы арасындағы жылу алмасуға арналған
құрылғылар. Бұл орталар әдетте салқындатқыштар деп аталады.
Жылу алмасу аппараттарында пайда болатын жылу процестері өте
алуан түрлі: қыздыру, салқындату, булану, қайнау, конденсация, балқу,
қатаю және жоғарыда аталған процестердің жиынтығы.
Жылу алмастырғыштарды жіктеуге әртүрлі белгілер негізделуі
мүмкін. Әдетте жылу алмастырғыштардың функционалдық сипаттамалары
бойынша жіктелуі қолданылады:
Әрекет принципі бойынша:
2) қозғалыс сипаты бойынша;
3) жылу режимінің түрі бойынша;
4) жылу тасығыштың түрі бойынша;
5) жылу тасымалдаушылардың агрегаттық күйінің өзгеруіне
байланысты [20].
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2.4.3 Жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістемесі
Жылу алмастырғышты есептеу мысалы [8].
Тапсырма Гександы қыздыру үшін жылу алмастырғышты таңдаңыз
25°c (t1) - ден 80°C (t2) өнімділігі 18000 кг/сағ; аппараттағы қысым 2·105 Па;
қысымның рұқсат етілген жоғалуы 0,25·105 Па.
Шешім:
Біз есептеу үшін бекітілген құбыр торлары бар корпустық құбырлы
жылу алмастырғышты қабылдаймыз және гександы жұмыс ортасы мен
салқындатқыштың қарама-қарсы қозғалысы кезінде құбырға да, құбыр
аралық кеңістікке де берген кезде аппараттың жылу есебін жүргіземіз.
Қыздырғыш агент ретінде TP =100°C температурасы бар қаныққан су буын
аламыз.
(2.12) формулаларына сәйкес орташа температурада гексанның
термофизикалық қасиеттерін анықтаймыз. T2 / t1> 2 екенін ескере отырып,
жұмыс ортасының орташа температурасын формула бойынша табамыз:
tср = tп - ∆tср (2.12)
Мұны істеу үшін біз орташа температура қысымын есептейміз,ал біз
температураны бөлу схемасын жасаймыз:
100 ↔
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100

∆tб = 75°с ∆tм = 20°с
Ұсынылған схемаға сәйкес жылу алмастырғыштың ұштарындағы
температура айырмашылығы: ∆tб/∆tм> 2, сондықтан орташа температура
қысымы 42°C құрайды.
Сонда жұмыс ортасының орташа температурасы:
tср = tп - ∆tср = 100-42 = 58°с.
Осы температурада гексанның қасиеттерін анықтаңыз
кг/м3

С=2,37·103 Дж/кг·К; λ=10,8·10-2 Вт/м·К; µ = 0,23 * 10-3 Па * с; ρ=623,5

- Кесте бойынша кор(Вт/м2·К) жылу беру коэффициентін аламыз.
IV.1 қосымшада жылу беру түрін таңдап - конденсацияланатын будан
органикалық сұйықтықтарға; есептеу үшін K=275w/M2·k қабылдаймыз;
- Формула бойынша жылу ағынын табыңыз
Q=1800/3600*2.37*103(80-25)=650 кВт
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Анықтаймыз
бойынша:

бағдарлы

беті Жылу алмасу.

формула

F=Q/K=650 .10 3 / (275.42) = 56,8 м2
Алдын ала есептеу нәтижелері бойынша біз келесі сипаттамалары
бар жылу алмастырғышты таңдаймыз:
F = 57 м2; D = 600 мм; dн = 25 мм; z = 2; l = 3000 мм.
Орта берудің әртүрлі нұсқалары үшін жылу
нақтыланған есебі [21].
Бақылау сұрақтары:
1. Термодинамикалық күй параметрлері дегеніміз не?
2.Стихиялық процесс дегеніміз не?
3.Термодинамиканың алғашқы бастамасы қандай?
4. Жылу алмастырғыштар дегеніміз не?
5. Жылу алмасу аппараттарының жіктелуі

алмасу

бетінің

Тәжірибелік жұмыстар
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: жұмыс денесінің күй параметрлері
Нақты көлем-бұл заттың массасы бірлігінің көлемі:
, м3 / кг. (2.13)
Көлем бірлігінің массасы, яғни нақты көлемнің кері мәні тығыздық деп
аталады:
, кг/м3.

(2.14)

Әлбетте, қатынасы:.
Абсолютті қысым-бұл газ орналасқан ыдыстың қабырғасына кездейсоқ
қозғалатын молекулалардың соққыларының жиынтығына байланысты газ
қысымы және қабырға бетінің а ауданының бірлігіне әсер ететін F қалыпты
күші:
(2.15)

, кг / м2 = Па .
SI жүйесінде қысым Паскальмен (Па) өлшенеді.
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Мәселені шешудің мысалы
№ 1 тапсырма.
Сынап барометрі бойынша ауа қысымы 770 ммпри 0° С-қа тең.
Шешім:
1мм рт. ст. = 133,3 Па, 770 мм рт. ст. = = 102700 Па =1,027 бар.
№ 2 тапсырма.
Егер қысым өлшегіш р = 1,3 бар, ал сынап барометрі бойынша
атмосфералық қысым 680 ммпри t = 25° С болса, қазандықтағы абсолютті бу
қысымын анықтаңыз.
Шешім:
Барометрдің оқылуы T = 25° С температурада алынған.
:
Ро = РТ (1 - 0,000172 t) = 680 · 0,9957 = 677,1 мм рт. Б.
Қазандықтағы будың абсолютті қысымы
Рабс = 130000 + 677,1 * 133,3 = 0,22 МПа.
№ 3 тапсырма.
Бу қазандығындағы қысым Р = 0,4 барометрлік қысым 725 мм рт.ст.
егер барометрдің көрсеткіші 785 мм рт. ст. көтерілсе, қазандықтағы артық
қысым қандай болады. өнер, ал қазандықтағы бу күйі өзгеріссіз қалады ма?
Барометрлік қысым 0 °C-қа дейін төмендейді.]
Шешім:
Қазандықтағы абсолютті қысым
Рабс = 400000 + 725 * 133,3 = 136642 Па
Барометр көрсеткіші 785 мм рт. ст. болған кездегі артық қысым.
Ризб = 136642 – 785 * 133,3 = 32000 Па.
№ 4 тапсырма.
Ыдысқа қосылған сынапты вакуумметр T = 20 °c вакуумметріндегі
сынап температурасында 420 мм сұйылтуды көрсетеді. t = 18 °C
температурада 768 мм сынап барометрі бойынша атмосфераның қысымы.
ыдыстағы абсолютті қысымды анықтаңыз [Электрондық ресурс 4].
Шешім:
Вакуумметр мен барометрдің көрсеткіштерін сынаптың 0 °С
температурасына келтіреміз
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Рвак = 420 (1-0,000172 * 20) = 418,5 мм рт.ст. Б.
Ратм = 768 (1-0,000172 * 18) = 765,6 мм рт.ст. Б.
Ыдыстағы абсолютті қысым
Rabs = 765.6-418.5 = 347.1 мм рт.ст. ст. = 46,3 кПа.
№ 5 тапсырма.
Фаренгейт термометріндегі бұл қызып кету неге сәйкес келеді?
[Электрондық ресурс 4].
Шешім:
Цельсий шкаласымен көрсетілген температура айырмашылығын
Фаренгейт градусына және керісінше аударған кезде, тек осы және басқа
термометрлердің бөліну бағасынан бастау керек. Сондықтан ол келесі
көріністі алады:
t o F  1,8 t oC  32
Демек, біздің жағдайымыз үшін
t o F  1,8  45  32  113o F.

Нұсқалар бойынша тапсырмалар
№1 тапсырма
Қысы
Қыс
нұсқа №
м, р
нұсқа № ым, р
мм.
мм.
рт. ст
рт. ст
1
770
11
773
2
775
12
774
3
780
13
776
4
760
14
777
5
750
15
778
№2 тапсырма
нұсқа №
Қысым, Р бар
1
2
3
4

1,3
1,5
1,1
1,4

нұсқа №
21
22
23
24
25

м, р
рт. ст

Қысы
мм.
764
765
766
767
768

Атмосфералық
қысым

температура;
◦С

680
681
685
690

25
23
20
18
89

5
6
7
8
9

1,2
1,6
1,7
1,8
1,9

695
700
655
650
645

№3 тапсырма
нұсқа №
Қысым, р
бар

Барометрлік
қысым

1
2
3
4
5
6

№

0,4
0,1
0,2
0,25
0,3
0,35

17
19
21
22
24
температура;
◦С

725
700
708
715
723
726

№4 тапсырма
нұсқа
сынапты вакуумметр
Қысым
температура;
1
420
20
2
421
21
3
422
22
4
423
24
5
424
26

785
770
771
772
786
787

Сынап барометрі
Қысым
температура;
768
18
769
19
770
20
771
22
772
23

Бақылау сұрақтары
1. Термодинамика нені зерттейді?
2. Термодинамикалық жүйе дегеніміз не?
3. Жұмыс денесі дегеніміз не?
4. Күйдің негізгі параметрлерін атаңыз
5. Неден көрініс табады үлес көлемі?
6. Абсолютті қысым қалай анықталады?
7. Температура дегеніміз не?
8. Дене қызуының дәрежесін қандай өрнек анықтайды?
9. Температура шкалаларын атаңыз
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Ом заңын тәжірибелі тексеру.
Құрал-жабдықтар: мультимедиялық кешен.
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0
1
1,5
2
2,5
3

Қысқаша теория
ОМ Заңына сәйкес тізбектің бір бөлігіндегі ток күші оның
ұштарындағы кернеуге тура пропорционал және оның кедергісіне кері
пропорционал.
U
(2.16)
I 
мұндағы-ток күші (А); I
U Кернеу, В
R – кедергісі.

R

Жұмысты жүргізу тәртібі:
1. 2.14 суретте көрсетілген электр тізбегін сызыңыз

Сурет 1.19-электр жүкшығыр
2. Вольтметр мен амперметр шкаласын өлшеу шегі мен бөлу бағасын
анықтаңыз. Нәтижелерді 1‑кестеге орналастыру
Кесте 2.1-өлшеу нәтижесі
Аспап
Амперметр
Вольтметр

Өлшеу шегі

Өлшеу шегі

3. Бірінші резисторды таңдаңыз . R1
4. Орнату қозғалтқыш реостаттың да шеткі оң жақ ереже. Амперметр
мен вольтметрдің көрсеткіштерін жазыңыз.
5. Реостат қозғалтқышын орташа күйге жылжытыңыз. Амперметр мен
вольтметрдің көрсеткіштерін жазыңыз.
6. Жылжытуға қозғалтқыш реостаттың да шеткі сол жақ ереже.
Амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштерін жазыңыз.
7. Резисторлар үшін өлшеулерді қайталаңыз және R2 R3
8. Өлшеу нәтижелерін 2.2-кестеге енгізіңіз.
9. Кестені қолдана отырып, әр резистор үшін тізбектің учаскесіндегі
ток күшінің оның ұштарындағы кернеуге тәуелділігінің графигін құрыңыз.
Графиктерді координаталардың бірдей осьтеріне орналастыруға болады.
10. Тұрақты кернеудегі өткізгіштің кедергісіне ток күшінің тәуелділік
графигін құрыңыз.
11. Салынған графиктерге сүйене отырып, токтың кернеуге, токтың
қарсылыққа тәуелділігінің сипаты және Ом Заңының әділдігі туралы
қорытынды жасаңыз.
12. Жұмыс туралы есеп дайындау
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Кесте 2.2 өлшеу нәтижесі
№

А?

R
Ом

U
В

I
А

Бақылау сұрақтары:
1. Өткізгіштегі ток кернеуі екі есе артқан кезде қалай өзгереді?
2. Кернеу екі есе артқан кезде өткізгіштің кедергісі қалай өзгереді?
3. 15 в кернеуі бар желіге 6 Ом жазылған реостатты қосуға бола ма; 2
Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған

Бере сұрақтар мен жауаптар
1. Өлшеу аспаптарының жалпы бөлшектері мен тораптарын көрсету
және оларға қысқаша сипаттама беру. Құрылғыларды тыныштандыруға,
оқшаулау беріктігі мен шамадан тыс жүктемеге қандай талаптар қойылады?
2. Жерге төзімділікті өлшеудің ең көп таралған әдістерін сипаттаңыз.
Өлшеу сызбаларын келтіріңіз.
3. Баллистикалық әдіспен магниттеу қисығы мен гистерезис ілмегі
қалай алынады? Бір-бірінен тұрақты және ауыспалы токта алынған
гистерезис ілмектері несімен ерекшеленеді?
Келесі міндеттерді шешу
№ 1 тапсырма. 220 В кернеуді өлшеу үшін қатарға қосылған екі
вольтметр алынады. Бірінші вольтметр 150 в ішкі кедергісі 12 кОм, екіншісі120 в ішкі кедергісі 10 кОм. Әрбір вольтметрдің көрсеткіштерін және ең
үлкен мүмкін қателіктерді анықтаңыз, егер екеуі де 0,5 класты вольтметр
болса. Осы өлшеу кезінде құрылғылар тұтынатын қуатты есептеңіз.
№ 2 тапсырма. Электр қозғалтқышының арматурасының кедергісін
өлшеу үшін кедергісі RV= 40 Ом және кедергісі бар амперметр ra =0,02 Ом
қолданылады. Амперметр және вольт метр әдісімен өлшеу сызбасын беріңіз.
Кедергінің шамамен және дәл мәндерін және қарсылықты есептеу кезінде
рұқсат етілген салыстырмалы қатені анықтаңыз
шамамен алынған формула бойынша, егер қайталама өлшеулер нәтижесінде
алынған ток пен кернеудің ең ықтимал мәндері: U= 2,1 В иІ = 7,6 А.
№ 3 тапсырма. Егер оның паспортында 220 В, 5а, I кВт*сағ - 2500
диск төңкерісі көрсетілсе, бір фазалы есептегіштің номиналды және нақты
тұрақтысын және оның қателігін анықтаңыз. Есептегішті тексеру үшін олар
ваттметрді қолданды, оның көрсеткіші 132 с кезінде 1100 Вт болды, сол
уақытта есептегіш дискісі 100 айналым жасады.Екілік сандар жүйесінде 4, 32
сандарының өрнектерін жазыңыз.
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Тест сұрақтары
1.Электр тізбегіндегі ваттметр нені өлшейді?
A) реактивті қуат Q  U  I  sin 
B) айнымалы ток энергиясы W  I 2 Rt
C) толық қуат S  P 2  Q2
D) белсенді қуат P  U  I  cos
P
E) қуат коэффициенті cos  
S
2.Қуатты анықтау формулаларының қайсысында қате бар?
A) S  U  I
B) P  U  I  sin
C) Q  U  I  sin 
D) S  P 2  Q2
E) P  U  I  cos
3. Коммутация моменті үшін желілік электр тізбектеріндегі өтпелі
процестерді талдауда ережелердің қайсысы қатаң ? t  0
A) индуктивтілік арқылы өтетін ток ауытқу арқылы өзгермейді
B) конденсатордағы кернеу секіріспен өзгермейді
C) резистордағы кернеу секіру арқылы өзгереді
D) индуктивтіліктің ағымы секіру арқылы өзгермейді
E) резистордағы ток секіру арқылы өзгереді
4.Метрологияның мақсатын көрсетіңіз:
1) қажетті және талап етілетін дәлдікпен өлшем бірлігін қамтамасыз ету;+
2) олардың дәлдігін арттыруды өлшеу құралдары мен әдістерін әзірлеу және
жетілдіру
3) жаңа, қолданыстағы құқықтық және нормативтік базаны әзірлеу және
жетілдіру;
4) олардың дәлдігін арттыру үшін өлшем бірліктерінің эталондарын
жетілдіру;
5) өлшем бірліктерін эталоннан өлшенетін объектіге беру тәсілдерін
жетілдіру.
5.Қандай өлшеу құралдары бір жерде жиналған функционалды біріктірілген
өлшеу құралдары мен қосалқы құрылғылардан тұрады:
- өлшеу аспаптары;
2) өлшеу жүйелері;
3) өлшеу қондырғылары;
4) өлшеу түрлендіргіштері;
5) эталондар.
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6. Физикалық шаманың сандық сипаттамасы қалай аталады:
1) шамасы;
2) физикалық шама бірлігі;
3) физикалық шаманың мәні;
4) мөлшері;
5) Өлшем
7. Су бетінен ұшатын молекулалардың әсерінен су буын алу процесі деп
аталады:
1) қайнату;
2) булану;
3) конденсация;
4) дистилляциялау арқылы
5) булану
8. Жалпы жағдайда жылуды бір материалдық денелерден екіншісіне беру
процесі деп аталады:
1) жылу сәулеленуімен;
2) жылу берумен;
3) жылу өткізгіштік;
4) жылу беру.
5) күрделі жылу алмасу
9. Конвективті жылу беру жылу беру процесі деп аталады:
1) температура градиентінің болуына байланысты;
2) стационарлық алқаптарда;
3) вакуумда;
4) жылжымалы көлемдермен (ортаның макроскопиялық элементтерімен)
жүзеге асырылатын.
5) қозғалмайтын көлемдермен жүзеге асырылатын
10.Түйіндік потенциалдар әдісінде тармақтардың токтары анықталады...
A) Кирхгофтың бірінші заңы бойынша
B) Кирхгофтың екінші заңы бойынша
C) Ом заңы бойынша
D) контурлық токтардың алгебралық қосындысы арқылы
E) контурлық токтардың арифметикалық қосындысы арқылы
Қорытындылар
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушылар электр тізбектерінің
негізгі анықтамаларын және заңдарын түсінеді және оларды қойылған
міндеттерді шешуде қолданады; есептік схемаларды қалыптастырады және
олар бойынша есептеулерді орындайды, электр тізбектерін есептеудің
ұғымдары мен әдістерін біледі; электрондық құрылғыларды сипаттайды,
электр тізбектерін оқиды.
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Сабақтарды ұйымдастырудың ұсынылған формалары: сабақ және
сабақтан тыс, фронаспады және жеке.
Әдістер ұсынылады: ауызша, көрнекі (көрнекі құралдарды көрсету,
еңбек тәсілдерін көрсету, оқушыларды өз бетінше бақылау) және
практикалық (өзіндік жұмыстар, тәсілдерді, операцияларды, кешенді
жұмыстарды орындау бойынша жаттығулар).
Ұсынылатын әдебиеттер
1. Электротехника: Учебник / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia,
2018. - 187 c.
2. Аполлонский, С.М. Электротехника (для спо) / С.М. Аполлонский. М.: КноРус, 2018. - 352 c.
3. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для
начинающих и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. – 352
4. Данилов, И.А. Общая электротехника: Учебное пособие для
бакалавров / И.А. Данилов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 673 c.
5. Ермуратский, П. Электротехника и электроника / П. Ермуратский, Г.
Лычкина. - М.: ДМК, 2015. - 416 c.
6. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие /
М.А. Жаворонков. - М.: Academia, 2017. - 398 c.
7. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для
начинающих и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. – 352
4. Данилов, И.А. Общая электротехника: Учебное пособие для
бакалавров. М. 2010- 398 c.
5. Лариков Н.Н. Теплотехника: Учебник для вузов. -3-е изд.,.-М.;
Стройиздат, 1985 -432 с.
6.Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. -М.;
Высшая школа, 1969
7.Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника:
Учебник для вузов. – М.; Высш.шк., 1999.-671 с.ил.
8. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая термодинамика. –М.;
Высш.шк., 2000 – 320с.
9. Э. М. Карташов Техническая термодинамика и теплопередача 3-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академич. бакалавриата; Юрайт - М., 2015. - 450 c.
10.
Кутателадзе
С.С.
Теплопередача
и
гидродинамическое
сопротивление. Справочное пособие; Мир - Москва, 2012. - 369 c
Электрондық ресурстар
1. https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elektronika/elektronika/3-elementy-iuzly-tsifrovykh-ustrojstv
2. http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/628-osobennostiizmerenija-malykh-i.html
3. http://kazcszht.kz/ops/poryadok-podtverzhdeniya-sootvetstviya.php
4. https://www.studmed.ru/primery-resheniya-zadach_9111ec298d7.html
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3 БӨЛІМ. ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМНЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ,
ЖӨНДЕУ, РЕТТЕУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
- электровоздар туралы мәліметтерді түсіну;
- электровоздардың негізгі тораптары мен аппараттарын қолдану;
- желдету жүйелерін қолдану және электровоздардағы электр
жабдықтарының орналасуын түсіну;
- тартқыш электр машиналарының мақсатын түсіну;
- тартқыш қозғалтқыштарда қолданылатын электротехникалық
материалдардың мақсатын түсіну;
- диаграммалардағы шартты графикалық белгілерді, электр схемаларын
орындау және оқу ережелерін түсіну және оны кәсіби қызметте қолдану;
Қажетті Оқу материалдары: ұсынылған әдебиеттер, нұсқаулықтар,
ережелер және т. б.
Кіріспе
"Энергетикалық қондырғылар мен жылжымалы құрамды техникалық
қызмет көрсету, жөндеу, реттеу" модулінің маңызы зор: логикалық ойлауды
дамытуға ықпал етеді, жұмыстарды орындау кезінде қойылатын талаптарды
түсінуге әкеледі.
Бұл модульдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:
- электровоздар туралы мәліметтер және электровоздардың негізгі
тораптары мен аппараттары;
- желдету жүйелері және электр жабдықтарының электровоздарда
орналасуы;
- тартқыш электр машиналарының мақсаты;
- тарту қозғалтқыштарында пайдаланылатын электр техникалық
материалдардың мақсаты;
- схемалардағы шартты графикалық белгілер, электр схемаларын
орындау және оқу ережелері және оны кәсіби қызметте қолдану
Модуль теориялық және практикалық материалдарды қамтитын 2
бөлімнен тұрады. Практикалық бөлімде тест тапсырмалары берілді
3.1 Электровоздардың жіктелуі
3.1.1 Электровоздар туралы жалпы мәліметтер
Электровоз — байланыс желісі бойынша (жекелеген жағдайлардаборттық аккумуляторлардан) тартқыш қосалқы станциялар арқылы электр
энергиясының сыртқы көздерінен қоректенетін, онда орнатылған тартқыш
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Электр қозғалтқыштарымен
локомотив.

қозғалысқа

келтірілетін

автономды

емес

3.1 сурет -Электровоз
Электровоздар ток түріне, беріліс түріне, жұмыс түріне және осьтік
сипаттамаларына, ал электр пойыздары ток түріне және жұмыс түріне қарай
жіктеледі.
Токтың түрі бойынша жіктеу. Электровоздар мен электр пойыздарына
берілетін токтың түріне байланысты тұрақты токтың электр тарту жүйелері,
16 2/3 және 25 Гц төмен жиілікті бір фазалы ток, 50 Гц өндірістік жиіліктегі
бір фазалы ток ажыратылады.
Э. п. с. тұрақты ток. Тұрақты токпен электрлендірілген магистральдық
темір жолдардың байланыс желісіндегі номиналды кернеу әдетте 3000 В
құрайды, өнеркәсіптік көлікте — 1500 В, метрополитенде-825 В,
электровоздар мен электр пойыздарында контакторлы-реостатикалық немесе
импульстік тиристорлы басқарылатын тұрақты ток қозғалтқыштары
орнатылады
Бірінші жағдайда іске қосу және жылдамдықты реттеу іске қосу
резисторларының көмегімен жүзеге асырылады, сонымен қатар контакторлар
тарту қозғалтқыштарын бір қосылымнан екіншісіне ауыстырады. Басқарудың
бұл әдісі ең кең таралған. Алайда, оның бірқатар кемшіліктері бар, олардың
ішіндегі ең маңыздылары: іске қосу резисторларындағы энергияның едәуір
жоғалуы, коммутация кезінде ток пен тартылыс күші, жылдамдықты біркелкі
реттеу мүмкін еместігі, қалпына келтіретін тежелуді жүзеге асырудың
күрделілігі, байланыс желісінде салыстырмалы түрде төмен кернеуді қолдану
қажеттілігі, кернеу мен кернеудің тербелістерінің әсері.тікелей байланыс
желісінен берілетін тарту қозғалтқыштары.
Э. п. с. контакторлы-реостатты басқарылатын магистральдық және
өнеркәсіптік көліктің тартқыш қозғалтқыштары әдетте 1500 В
қысқыштарында номиналды кернеуге ие. Бұл кернеуде тартқыш
қозғалтқыштардың жалпы өлшемдері мен салмағы салыстырмалы түрде
үлкен (қозғалтқыштың минималды массасы 1 кВт үшін 7,5—10 кг)
Электрлендірудің әртүрлі типтері бар учаскелерде пайдалану үшін көп
жүйелік (екі, үш және төрт жүйелік) электровоздар бар (мысалы, ВЛ82,
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ЭП10, ЭП20 екі жүйелік электровоздар қолданылады). Өнеркәсіптік
кәсіпорындарда,
карьерлерде
және
кеніштерде
пайдалану
үшін
электрлендірудің басқа түрлері бар электровоздар шығарылады, мысалы,
бірқатар елдерде кернеуі 1500 В, 550 В, 250 В, айнымалы ток 10 кВ тұрақты
ток электровоздары қолданылады. Сондай-ақ, үш фазалы байланыс желісінен
қуат алатын және негізінен өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылатын үш
фазалы айнымалы ток электровоздары бар (жалпы темір жолдарда мұндай
электровоздар байланыс желісінің күрделілігіне байланысты кең
қолданылмады). Қолданылатын ток пен кернеудің айырмашылығы, ең
алдымен, тартқыш түрлендіргіштер мен электр тізбегінің дизайнындағы
айырмашылықты анықтайды, сонымен қатар қолданылатын тартқыш
қозғалтқыштардың, қосалқы машиналар мен құрылғылардың түріне әсер
етеді.
Тартқыш электр қозғалтқыштарын басқару жүйесі бойынша:
Реостатты-контакторлы басқару жүйесі. Қозғалтқыштардың тогы
электр тізбегіндегі механикалық ауысулармен өзгереді. Мұндай коммутация
жүйесі бар кеңестік электровоздарда пневматикалық немесе электр жетегі
бар топтық қосқыш жүзеге асырылады.
Ресейлік электровоздарда RXU жетілдірілген нұсқасы қолданыла
бастады, онда коммутациялар электронды басқарылатын тәуелсіз
контакторлар арқылы жүзеге асырылады, кейде бөлек, контакторлытранзисторлық басқару жүйесіне бөлінеді. Реттеудің қарапайым және арзан
жүйесі, бірақ бірқатар маңызды кемшіліктері бар, мысалы, тек коллекторлық
тартқыш
электр
қозғалтқыштарын
қоректендіру
мүмкіндігі,
қозғалтқыштардың қуатын біртіндеп өзгерту мүмкін еместігі (электронды
түрлендіргіштен тәуелсіз қоздыру кезінде бұл кемшіліктің маңыздылығын
едәуір төмендетуге болады), реостаттардағы жоғары энергия шығыны
(тәуелсіз қозуы бар заманауи электровоздарда азаяды. Сурет 3.2.).

Сурет 3.2-2 ЭСб " Синара»
(2 — секциялар саны, Э — электровоз, с-секциялық, 6-Модель нөмірі
(6-серия))
Тиристорлы-импульсті басқару жүйесі. Қозғалтқыштардың тогы
тиристорлардың көмегімен импульспен реттеледі, бұл іске қосу-тежеу
реостаттарын жояды және қуатты бірқалыпты реттеуді қамтамасыз етеді.
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ТИСУ (ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, Э5К) бар барлық сериялық
электровоздарда бұл жүйе тарту трансформаторының (аймағының) әр түрлі
бұрмаларынан қоректендіруді беру және тиристорларды кіріс кернеуінің
синусоидасының белгілі бір бұрышына ашу (фазалық реттеу) жолымен
аймақтық-фазалық схема бойынша кернеуді реттейтін түзеткіш-инверторлы
түрлендіргіштер (ВИП) түрінде орындалған.
3.1.2 Электровоздардың негізгі тораптары мен аппараттары
Электровоз-бұл электр жүйелерінен (электр станцияларынан) байланыс
желісі арқылы энергия алатын тартқыш электр қозғалтқыштарымен
басқарылатын локомотив.
Әрбір электровоздың конструкциясы ең жоғары рұқсат етілген
жылдамдықтарда рельс жолдары бойынша қозғалыс қауіпсіздігін және
белгіленген масса құрамын жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс. Электровоздар
рельстердің қалыпты және ауыр түрлеріне арналған (P50, P65 және P75). Жүк
электровоздарының доңғалақ жұбынан рельстерге максималды жүктеме 250
кН (25 т) мәнімен шектеледі.
Электровоз механикалық бөліктен, пневматикалық және электрлік
жабдықтан тұрады
Механикалық бөлігі дене мен арбалардан тұрады. Электр жабдықтары
тартқыш қозғалтқыштардан, түрлендіргіштерден және трансформатордан
(ауыспалы ток электровоздарында), қосалқы машиналардан (моторкомпрессорлар, мотор-желдеткіштер, басқару генераторлары, моторгенераторлар, мотор-сорғылар және фазалық түрлендіргіштер), электр
аппаратурасынан тұрады.
Пневматикалық жабдыққа компрессорлар, ауа резервуарлары,
клапандар, машинист крандары, қысым релесі, терминалды крандар, бөлу,
қос тарту, үш жақты, пневматикалық құлыптар, жеңдер, манометрлер және
басқа да көмекші құрылғылар кіреді [3]
3.1.3 Желдету жүйелері және электр жабдықтарының орналасуы
Электровоздарда
тарту
қозғалтқыштарының,
компрессорлар
қозғалтқыштарының, іске қосу резисторларының, қозуды әлсірететін
резисторлардың,
индуктивті
шунттардың,
түзеткіштердің,
трансформаторлардың
жылу
алмастырғыштарының,
тегістейтін
реакторлардың,
тежегіш
резисторлар
блоктарының
және
басқа
жабдықтардың қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз ету үшін, электровоз
қозғалысы кезінде шаң мен қардың енуіне жол бермеу үшін, сондай-ақ жазда
шанақ үй-жайын салқындату үшін мәжбүрлі желдету қолданылады. Электр
қозғалтқыштарының айналуына әкелетін желдеткіштермен ауа жалюздері
мен сүзгілері бар арнайы камералардан тұратын ауа жинау құрылғылары
арқылы сорылады, ауа жинау құрылғылары арқылы өтетін ауа ағыны
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ылғалдан, қардан және шаңнан тазартылады және электр жабдығын
салқындату үшін ауа өткізгіштерге жіберіледі.
Электр жабдықтарының электровоздарда орналасуы
Электровоздарда электр жабдығының орналасуы мынадай шарттардың
орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:
қауіпсіздік және қызмет көрсету ыңғайлылығы;
оське және доңғалаққа жүктеменің есептеуде қабылданған мәндерге
сәйкестігі (шанақтың бойлық және көлденең осьтеріне қатысты моменттердің
қосындысы нөлге тең болуы тиіс);
аппаратураны ылғалдың, қардың және шаңның түсуінен қорғау және
оны жылыту (қажет болған жағдайда) және салқындату мүмкіндігі;
жабдықты монтаждау және бөлшектеу ыңғайлылығы;
жабдықтарды орнатуға арналған сымдардың, кабельдердің, ауа
өткізгіштердің, құбырлардың және тірек конструкциялардың ең аз шығыны;
жабдықты орнату үшін электровоз шанағының ауданы мен көлемін
неғұрлым толық және ұтымды пайдалану;
құрастыру жұмыстарын қысқарту және жабдықты бөлшектеуді
жеңілдету үшін технологиялық циклі аяқталған блоктарға (агрегаттарға,
панельдерге) жабдықтың мүмкіндігінше барынша көп санын жинақтау;
қажетті оқшаулау арақашықтықтары (жабдықтың ток өткізгіш
бөліктерінен және аппараттардың доға сөндіргіш камераларынан жерге
тұйықталған заттарға дейінгі ауа аралықтары, сондай-ақ жекелеген
аппараттардың доға сөндіргіш камералары арасындағы арақашықтық).
Қалыпты ылғалдылық кезінде және 500, 1500, 3000 және 4000 В кернеулер
үшін ионизация болмаған кезде ауа бойынша бұл қашықтықтар тиісінше 10,
15, 20, 30 және 40 мм-ден кем болмауы тиіс. 25 000 В есептік кернеу кезінде
шанақтағы жабдық үшін ток өткізгіш бөліктер арасындағы ауа бойынша
қашықтықты қабылдайды
әр түрлі полярлықта немесе ток өткізгіш бөліктер мен электровоздың
немесе вагонның корпусы арасында кемінде 210 мм, ал төбесінде орнатылған
жабдықтар үшін кемінде 270 мм.
Электровоздың төбесінде ток қабылдағыштар, өткізгіш оқшаулағышы
бар басты ажыратқыш, ажыратқыш, басты резервуарлар, компрессорлардың
иректүтіктері, ысқырықтар, тифондар, қол жетегі бар ток қабылдағыштардың
ажыратқыштары, кедергі келтіретін дроссельдер, радиостанция антеннасы,
антеннаны енгізуге арналған өткізгіш оқшаулағыш орнатылған.
Электровоз шанағының астында депо желісінен қосалқы машиналар
мен тартқыш қозғалтқыштарды қоректендіруге арналған розеткалар,
аккумулятор батареясын қайта зарядтауға арналған розетка, жүріс бөліктерін
жарықтандыруға арналған шамдар, тасымалды шамдарды қосуға арналған
розеткалар, локомотивтік сигнал берудің қабылдау шарғылары, байланыс
сымындағы кернеуді түсіргеннен кейін шатырда жұмыс істеген кезде
электровоздың үстіндегі байланыс желісінің учаскесін жерлендіруге
арналған штангалар орналасқан[1-2]
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3.1.4 ЭПС пневматикалық тізбектері
ЭПС
пневматикалық
тізбектері
(электржылжымалы
құрам)
пневматикалық тежегіштерді іске қосу және мынадай аппараттар мен
құрылғылардың жетектерін сығылған ауамен қоректендіру үшін қызмет
етеді: электрпневматикалық күш тізбектері мен басқару тізбектері, жоғары
вольтты камералар мен люктерді бұғаттау, дыбыс сигналдары аппараттары,
құмсалғыш форсункалары, электр пойыздары вагондарының есіктері және
басқа да бірқатар. Бұл тізбектердің құрамына компрессорлар, сүзгілер, ауа
резервуарлары, қысым реттегіштері, кері және үрлеу клапандары,
компрессор клапандары, машинист крандары және қосалқы тежегіш
крандары, май бөлгіштер, ажыратқыш және соңғы крандар, пневматикалық
басқару ажыратқыштары, өлшеу құралдары, электр блоктау клапандары,
құбырлар және пневматикалық магистральдар (қысым, қоректік, түзеткіш
тежегіштер, тежегіш және т.б.) кіреді. Отандық электровоздардың
пневматикалық тізбектерінің схемалары түбегейлі бірдей құрылған;
айырмашылықтар қызмет түріне (жолаушылар немесе жүк), осьтік
сипаттамаларға, электр тежегішінің болуына, жабдықтың орналасуына және
пневматикалық жабдықтың дизайнына байланысты. Электр пойыздарының
пневматикалық тізбектерінің схемалары да түбегейлі бірдей.
ЭПС-ға сығылған ауаны беру көздері электр қозғалтқыштарымен
жұмыс істейтін компрессорлар болып табылады. Әрбір электровозда
резервтеу мақсатында екі компрессор, секциялық вагондарда — әрбір
секцияда бір — бірден, электр пойыздарының бас және тіркеме
вагондарында-бір-бірден компрессор орнатылған.
Бақылау-өлшеу құралдары.
Пневматикалық жүйенің жұмысын бақылау және бақылау үшін
машинистің әрбір кабинасында басқару тізбегіндегі қысымды көрсететін бес
манометрден, тежегіш цилиндрлерден, қоректендіру және тежегіш
магистральдарынан, теңестіру резервуарынан, сондай-ақ жылдамдық
өлшегішінен орнатылады. Электровоздың соңғы қабырғасында басқару
тізбегіндегі қысымды көрсететін манометрлер және жүктеме цилиндрлері
орналасқан, жылдамдық өлшегіштер тежегіш сызығына қосылған және
автоматты тежегішті қолдану ұзақтығын және тежегіш сызығындағы
қысымды тіркейді
Ток қабылдағыштардың клапандары. Олар ток коллекторларын
қашықтан басқаруға арналған және электромагниттік клапандардан
ерекшеленеді, себебі олар ауа коллекторларының пневматикалық
цилиндрлеріне қажет үлкен көлемдегі ауаны өткізуге арналған. Клапандар
қысқа уақытқа (мысалы, ток қабылдағыштарды төмендету және көтеру үшін)
және ұзақ уақытқа созылатын импульстік болып табылады.
Импульстік клапандар ток қабылдағышты қай кабинадан көтерілгеніне
қарамастан кез келген кабинадан түсіруге мүмкіндік береді. Бұл көптеген
қондырғылар жүйесінде жұмыс істейтін электр пойыздарының моторлы
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вагондары үшін өте маңызды. Электр пойыздарының моторлы вагондарында
КЛП=101А және КЛП = 101Б ток қабылдағыштарының клапандары
қолданылады[3].
3.1.5 Тартқыш электр машиналары туралы негізгі мәліметтер
Тартқыш электр машиналары (tem) - бұл барлық түрдегі жылжымалы
құрамда қозғалтқыштар, генераторлар, түрлендіргіштер ретінде жұмыс
істеуге арналған электр машиналары.
Тартқыш электр машиналары жіктеледі:
1) мақсаты бойынша: тарту электр қозғалтқыштарына, тарту
генераторларына және қосалқы машиналарға;
2) токтың түрі бойынша: тұрақты токқа (токтың пульсациясы 10% - дан
аспайды), пульсациялық токқа, өнеркәсіптік және төмен жиілікті бір фазалы
айнымалы токтың коллекторлық машиналарына, ауыспалы үш фазалы
(немесе көп фазалы) токтың асинхронды машиналарына;
3) Сыртқы әсерлерден қорғау тәсілі бойынша: қорғалған, шашыраудан
қорғалған және жабық;
4) салқындату тәсілі бойынша: тәуелсіз желдеткішпен; өздігінен
желдетумен; үрленетін және табиғи салқындатумен;
5) қозу түрі бойынша: тәуелсіз, параллель, дәйекті аралас қоздыру
Тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД) - электр энергиясын пойыздың
қозғалысына жұмсалған механикалық жұмысқа айналдыруға арналған электр
машинасы. Қазіргі уақытта электр жылжымалы құрамы (EPS) негізінен
тұрақты және импульсті токтың тартқыш қозғалтқыштарын пайдаланады.
Алайда, асинхронды және клапанды қозғалтқыштары бар электровоздарды
жасауға арналған сынақ қадамдары бар.
Көмекші машиналар - бұл сығылған ауамен қамтамасыз ететін
компрессорларды-тежегіш жүйелер мен тартқыш құрылғылардың электр
пневматикалық жетектерін, желдеткіштерді, фазалық ыдыратқыштарды,
кернеу бөлгіштерді, қызметтік ток генераторларын; қозғалтқышгенераторларды басқаруға қызмет ететін электр қозғалтқыштары.
Мотор желдеткіштері тартқыш қозғалтқыштар мен түзеткіш
қондырғыларды салқындату үшін қолданылады.
Фазалық ыдыратқыштар бір фазалы токты басқа қосалқы
машиналардың асинхронды қозғалтқыштарымен қоректенетін үш фазалы
токқа айналдыруға арналған.
Тартқыш қозғалтқыш-бұл EPS арбасына салынған электр машинасы.
Бұл жағдай оның өлшемдері мен дизайнына, соның ішінде тартқыш
қозғалтқышты арбаға іліп қою түріне белгілі бір із қалдырады.
Суспензияның екі түрі бар: тірек-осьтік және тірек-рамалық.
Бірінші жағдайда, мотор-осьтік мойынтіректер арқылы оның бір
жағының қозғалтқышы доңғалақ білігінің білігіне, ал екінші жағы резеңке
металл блоктар арқылы арбаның жақтауына сүйенеді.
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Тірек-рамалық суспензиямен бүкіл қозғалтқыш троллейбустың
жақтауына ілулі жүйе арқылы бекітіледі, бұл оған жолдың әсерін өшіруге
мүмкіндік береді.
Тірек-рамалық суспензиядағы моментті бекіту және беру схемасы
осы сәттің берілу жүйесіне байланысты. Бірі-сурет. 3.1 бір жағынан тірекосьтік ілінісі бар қозғалтқыш доңғалақ жұбының осьіне сүйенетінін және
жолдан түскен барлық күш-жігерді табиғи түрде қабылдайтынын көруге
болады. Бұл жағдайда үдеулер 21G-ге жетеді.
Егер қозғалтқыш тірек-рамалық суспензиядағыдай толығымен
қуатталған болса, онда үдеу тек 3G құрайды.
Тірек-осьтік суспензиямен беріліс құрылымы өте қарапайым, бірақ
суспензияның бұл түрі тартқыш қозғалтқыш элементтерінің механикалық
беріктігін арттыруды қажет етеді, ток көтергіштің сенімділігі алынып
тасталады.
Тірек-осьтік суспензиямен қозғалтқышты схемалық түрде бекіту
суретте көрсетілген. 3.1.

Сур. 3.1. Тірек-осьтік суспензиядағы қозғалтқышты бекіту схемасы
Рамалық суспензиямен дизайн айтарлықтай күрделі. Арматураның
ішкі қуысында топсалы муфтаның орналасуы зәкір диаметрін ұлғайтуды
қажет етеді. Майлау және қайта қарау қиын. Сондықтан тірек-рамалық аспа
тек 120 км/сағ астам қозғалыс жылдамдығы үшін және шуды азайту үшін
метрополитенде қолданылады[4]
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Тірек-рамалық аспалы қозғалтқыштардың құрылымдық орындалуын
М.Д. Находкиннің кітабында 67-68 с. [18] қарау ұсынылады.
Кернеу бөлгіштер (екі коллекторлық машиналар) басқа қосалқы
машиналардың қозғалтқыштарын байланыс желісінің кернеуінің жартысына
тең кернеумен қамтамасыз ету үшін жасалады.
Қызметтік ток генераторлары басқару және сигнал беру тізбектерін
қосу үшін 50...1100 В кернеулі электр энергиясын алуға арналған.
Электр тежеу кезінде қоздыру орамаларын беру үшін EPS-те
қозғалтқыш-генераторлық қоздыру қондырғылары қолданылады.
3.1.6 Тарту қозғалтқыштарында пайдаланылатын электротехникалық
материалдар
Өткізгіш материалдар. Әдетте мыс өткізгіш материал ретінде
қолданылады. Орамаларды жасау үшін сым, таспа және мыс шиналар
қолданылады.
Сымдардың келесі түрлерін қолданыңыз (сурет.3.2):
- В және F қыздыруға төзімділік класы үшін

4.29-сурет-материалдардың қалдықтары
1, 2, 3 сандары 0,23; 0,3; 8,35 оқшаулау қалыңдығына сәйкес келеді.
Коллекторларды жасау үшін күміс немесе кадмий қоспасы бар мыс
қолданылады. Бұл қалыптасқан пленкаға байланысты коммутация сапасын
қамтамасыз етеді.
Магниттік материалдар. Жоғарыда айтылғандай, магнит сымдары
Болат құюдан, электрлік және табақ болаттан жасалған.
2212, 2213, 2214 маркалы электротехникалық болат.
Бұл болаттардың сипаттамалары қалыңдығы 0,5 мм, индукциясы 1,5
Тл және магниттелу жиілігі 50 Гц, шығындар:
- Болат 2212-5 Вт/кг;
- Болат 2213-4,5 Вт/кг;
- Болат 2213-4 Вт/кг.
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Әдетте штамптауға дейін немесе одан кейін Болат электрлік
оқшаулағыш материалдармен қапталған.
Электр оқшаулау. Алдыңғы бөлімдерде b, n, F оқшаулаудың үш класы
туралы айтылған; олар жылу кедергісімен бөлінген (кесте. 3.1).
3.1 – кесте-оқшаулау сыныптарының сипаттамасы
Оқшаулау класы
В
F
Ораманың температурасы
120/130
140/155
Коллектордың
95
95
температурасы

Н
160/180
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Нормалау қозғалмайтын орамалар, жылжымалы орамалар (Зәкір
орамалары) және коллектор үшін жүзеге асырылады. Оқшаулағыш
материалдар кестеде келтірілген. 3.2. [23].
Синтофлекс-бұл полиэфир пленкасынан және полиэфир қағазынан
тұратын, қағаз жағында шайырмен сіңдірілген екі қабатты немесе көп
қабатты композиция. Ол жылу оқшаулау класы (130 °C) Оқшаулау жүйесінде
төмен вольтты электр машиналарының аралық оқшаулау, сына қақпағы,
аралық оқшаулау үшін қолданылады. Қыздыруға төзімді сіңдіру
қосылыстарымен бірге ұзақ жұмыс температурасы 155°C болатын қолдануға
рұқсат етіледі.
МЛ, маркаға байланысты әртүрлі қасиеттері бар модификацияланған
глифаспа негізіндегі ФЛ – лактар.
Имидофлекс-оқшаулағыш материал, оның негізі полиамидті пленка,
шыны талшық, эпоксидті резеңке құрамы.
В класына слюдинит пен эпоксидті полиэфир қосылыстарына
негізделген материалдар кіреді.
ЛСК-110-СПл кәдімгі таңбалау (3.3-сурет):

3.3-сурет-ЛСК-110-СПл кәдімгі таңбалау
F класына ЭП-934 эпоксидті-полиэфирлі лак негізіндегі таспалар
жатады. Таспаның өзі слюдинит.
Н класына қалыңдығы 0,2-ден 1 мм-ге дейін асбест қағазы,
миканиттер, полиамидті пленка жатады.
Тартқыш қозғалтқыштардың номиналды және шекті деректері
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Тартқыш машиналардың номиналды және анықтайтын параметрлері
Стандартта белгіленген белгілі бір жұмыс режиміне сәйкес келетін ток, қуат
және тиімділік деп аталады.
Тартқыш машиналар үшін екі режим бар: ұзақ және ұзақ.
Сағаттық режим-бұл қозғалтқыштың осы токпен сынақ стендінде 1
сағат бойы жұмыс істеу режимі, осы режим үшін қарастырылған қозу және
қалыпты жұмыс істейтін желдету, бұл оның бөліктерінің температурасын
қоршаған ауаның температурасынан оқшаулаудың осы класы үшін
белгіленген нормалардан асып кетуіне әкелмейді.
Ұзақ режим-ең үлкен токпен, сондай-ақ сағат тілімен анықталады,
бірақ қозғалтқыш сынақ стендінде шексіз уақыт жұмыс істеген кезде.
Электровоз үшін ұзақ режим параметрлері номиналды болып саналады:
I∞ , Р∞ , n∞ , η∞.
Тартқыш қозғалтқыштардың номиналды деректері тартқыш
қозғалтқыштың алынбайтын бөлігіне бекітілетін арнайы тақтайшаларда
келтіріледі. Олар көрсетеді:
- өндіруші кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі;
2) Машина түрі (қозғалтқыш, генератор);
3) Машина түрі;
4) токтың түрі;
5) номиналды жұмыс режимдері;
6) ең жоғары пайдалану айналу жиілігі n;
7) номиналды қозу дәрежесі;
8) машина массасы;
9) машинаның Шығарылған жылы;
10) машина сәйкес келетін стандарттың белгіленуі;
11) оқшаулау класы.
Әрине, кез-келген машина сияқты, тартқыш қозғалтқыш белгілі бір
сипаттамаларға ие
Әрине, кез-келген машина сияқты, тартқыш қозғалтқыш белгілі бір
сипаттамаларға ие.
Машинаның магниттік сипаттамасы F магнит ағынының негізгі
полюстің шарғысының магниттік қозғаушы күшіне (мдс) F тәуелділігі немесе
Ι-де қозу тогына пропорционал (көбінесе F f I орнына) тәуелділіктер
қолданылады
Сп Ф = f Ιв

немесе

Сv Ф = f Ів
мұндағы Сп-машинаның құрылымдық тұрақтысы;
Ф -магнит ағыны;
Ιв -қозу тогы.
106

Магниттік сипаттамалары машинаның магниттік тізбегін есептеу
арқылы алынады.
Қозғалтқыштардың жұмыс сипаттамалары бөлінеді:
- электр механикалық;
- электрлі тартқыш;
- тарту;
- қуат.
Желдеткіштерді орнату орнына және оларды айналдыру әдістеріне
байланысты жүйелер ажыратылады:
1) тәуелсіз желдету;
2) өзін-өзі желдету;
3) аралас желдету.
Тәуелсіз желдету кезінде желдеткіш желдетілетін машинадан тыс
орнатылады және арнайы қозғалтқышпен айналады. Әдетте, бұл 30...100 кВт
айнымалы ток машинасы.
Өздігінен желдету кезінде желдеткіш желдетілетін машинаның
зәкіріне орнатылады және оның құрылымдық элементі болып табылады.
Аралас желдету жүйесі екі әдісті де бөлісуді қамтиды. Ол өте сирек
қолданылады.
Желдетудің әр түрінің егжей-тегжейін қарастырмас бұрын, әр түрдің
қалай таңдалғаны туралы бірнеше сөз айтқым келеді.
Тәуелсіз желдетуді электровоздарда, ал өздігінен желдетуді электр
пойыздарында қолдану ыңғайлы деп саналады. Бұл олардың жұмыс
режимдеріне байланысты. Тік созылған лифттердегі электровоз тартқыш
қозғалтқыштың төмен айналу жылдамдығымен үлкен токтарды өткізеді.
Бұл жағдайда айналу жиілігі номиналдан 1,8...2 есе төмен. Осыған
байланысты білікке орнатылған желдеткіш тиімді болмас еді. Мотор
вагондарында жұмыс режимдері электровоздардан күрт ерекшеленеді және
біріншіден, жоғары жылдамдықпен, екіншіден, жиі қарқынды үдеумен, содан
кейін жүгіруде ұзақ қозғалыспен сипатталады. Бұл жағдайда білікке
орнатылған желдеткіш айналдыруды жалғастырады және қозғалтқышты
қарқынды түрде салқындатады. Қуаттылығы 250 кВт дейінгі машиналар
әрқашан өздігінен желдетумен орындалатынын атап өткім келеді.
Өздігінен желдетілетін машиналар. Өздігінен желдетілетін
машиналарда желдетудің екі түрі болады: 1) сору желдеткіші; 2) айдау
желдеткіші.
Сору желдеткіші кезінде желдеткіш кері коллекторға орнатылады
және ауа тор немесе сүзгі арқылы жақын коллекторлық кеңістікке сорылады,
содан кейін жолақтар арасында, зәкір каналдары бойынша ағып, қарама қарсы жақтан шығады.
Айдамалау желдеткіші кезінде ауа беру жағынан сорылады, содан
кейін қозғалтқыш арқылы үрленеді. Артықшылығы-аз шу. Желдеткіштердің
дизайны туралы бірнеше сөз айту керек.
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Арматура желдеткіштері әрдайым тікелей радиалды шпательдермен
орындалады. Бұл жұмыс қозғалтқыштарының кері бағытта жүруіне
байланысты және ауа беру тұрақты болып қалуы керек.
Көмекші машиналарда олар тік пышақтармен және қисық
сызықтармен бірге қолданылады. Тәждің дизайны бойынша желдеткіштер
бөлінеді:1) ашық радиалды қалақтары бар; 2) ауа бағыттаушы сақиналары
бар; 3) консольді қалақтары бар екі камералы құйылған желдеткіштер; 4)
орталық тірек дискісі бар екі камералы дәнекерленген желдеткіштер; 5)
ұзартылған қалақтары бар құйылған желдеткіштер.
- Сур. 3.4 екі түрдегі желдеткіштердің мысалдары келтірілген
(бірінші және соңғы).

3.4-сурет-Зәкір желдеткіштерінің дизайны
Желдеткіштердің
барлық
модификациялары
аэродинамикалық
қасиеттерді жақсартуға және құрылымды нығайтуға бағытталған. Осыған
байланысты соңғы дизайн жақсы көрсеткіштермен ерекшеленеді. Желдеткіш
қалақтарының жалпы саны 11-ден 25 данаға дейін.
3.1.7 Тарту трансформаторлары
Э.
п.
с.
кернеу
трансформаторлары
кернеуді
тарту
қозғалтқыштарының, көмекші машиналардың және басқа құрылғылардың
жұмысына қажетті деңгейге дейін төмендету үшін қолданылады.
Э. п. с. статикалық түрлендіргіштермен тартқыш трансформаторларда
тағы бірнеше қайталама орамалар бар (тарту, өз қажеттіліктері). Сондықтан
трансформатор үшін E. P. ac типтік қуат түсінігі енгізілді. Тартқыш
трансформатор локомотивтің жұмысы кезінде тартқыш қозғалтқыштарға
қарағанда баяу қызады. Сондықтан, әдетте трансформатордың типтік қуаты
тартқыш қозғалтқыштардың ұзақ мерзімді қуатымен анықталады, олардың
қысқа мерзімді режимдердегі жұмысы трансформатор орамаларының
тұрақты температурасына айтарлықтай әсер етпейді деп санайды.
EPS трансформаторлары номиналды қуатпен де сипатталады-бұл
түзетілген ток пен кернеудің номиналды мәндерінде желіден тұтынылатын
ұзақ қуат. Трансформатор берген P2 қуатының оған қосылған қуатқа
қатынасы) - бұл әдетте 97-99-ға тең%
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Тартымдық трансфоматорлар стационарлықтан айырмашылығы шығу
кернеуін реттеудің кең диапазонына ие. Сонымен қатар, олар неғұрлым ауыр
жағдайларда сенімді жұмыс істеуі керек: ток қабылдағыштағы кернеудің
номиналды +15—тен -25% - ға дейін ауытқуы, 1,5-3,0 Гц жиіліктегі
тербелістер мен дүмпулердің әсері; тік бағытта 0,3 § және көлденең көлденең
бағытта 0,2 саңырау қысқа тұйықталулардан туындаған орамалардағы
айтарлықтай динамикалық күштер; трансформаторды салқындататын ауа
температурасы +40-тан -50 °С-қа дейін; атмосфералық және коммутациялық
асқын кернеулердің орамаларына 10 кВ және одан да көп әсер ету; үлкен
мерзімді жөндеу арасындағы аралықта жөндеу жұмыстары, онда орамалары
бар магниттік тізбекті көтеру жүзеге асырылады, барлық бекітпелер
тексеріліп, қалпына келтіріледі.
Төменгі кернеу жағында реттелетін отандық трансформаторлар өзекті,
ал Жоғары кернеу жағында реттелетін тартқыш трансформаторлар
брондалған.
Магниттік тізбек пен орамалар трансформатордың белсенді түйіндері
болып табылады. Трансформатор жұмыс істеген кезде оларда жылу шығады,
сондықтан оларды салқындату керек. Көлемі мен массасының шектелуіне
байланысты тартқыш трансформаторлар майдың мәжбүрлі айналымымен
майды салқындатуды қолдана отырып, жоғары жылу жүктемелерімен жүзеге
асырылады.

А) өзекті, Б) құрышталған бір жұп терезе, в) құрышталған екі жұп терезе

Сурет 3.5-тартқыш трансформаторлардың магниттік жүйелерінің
схемалары
Мұндай салқындату жүйесі ең тиімді болып табылады, себебі ол
табиғи
салқындату
кезінде
(мәжбүрлі
ауамен
салқындатылған
трансформаторлар) жылу шығарумен салыстырғанда жылу беруді едәуір
арттырады. Айналмалы маймен қарқынды салқындату трансформатор
орамаларындағы ток тығыздығын 4,5—5,5 А/мм2 дейін жеткізуге мүмкіндік
береді.
Трансформаторларда тескіш кернеуі 25— 30 кВ/мм, тұтану
температурасы 135°С төмен емес, қату температурасы -45 °С жоғары емес
және механикалық қоспалар мен су болмаған кезде тығыздығы шамамен 900
кг/м3 болатын май қолданылады.
Қағаздан жасалған орамаларды оқшаулаумен отандық өндірістің
трансформаторлары үшін қоршаған ауа температурасынан келесі
температураның рұқсат етілген асып кетуі орнатылады: трансформатор
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орамалары — 70 °C; өзектердің беті — 75 °C; оның жоғарғы қабаттарындағы
трансформатор майы — 60 °C. қоршаған ауаның температурасы 35 °C
кезінде орамалардың ең жоғары температурасы 105 °C, май — 95 °C, ал
бетіндегі өзек — 110°C аспауы керек.
Импульстегі орамалардың токтары 0,8-ден 2,5 А-ға дейін,
импульстардың ұзақтығы 480-700 мкс, ал фронттың ұзақтығы 20 мкс-тен
аспайды[4-6].
3.2 Схемалардағы шартты графикалық
тізбектерін орындау және оқу ережелері

белгілер,

электр

3.2.1Схемалардағы шартты графикалық белгілер
Электровозда әтүрлі электр жабдықтары бар - қуатты электр тарту
қозғалтқыштарынан жоғары сезімтал электр аппараттары мен аспаптарына
дейін. Электровоздардың электр жабдықтарының құрылымы мен жұмысына
осы оқу құралында басты назар аударылған. Сонымен қатар, кез-келген
техникалық кітаптағыдай, иллюстрациялар (суреттер) презентацияның
қысқаруына, оның қол жетімділігі мен анықтығына ықпал етуі керек.
Белгілі бір электр бұйымының немесе кез-келген механизмнің
құрылысы мен әрекет ету принципін түсіну үшін әрдайым оны нақты түрде
бейнелеу қажет емес. Белгілі бір құрылғылардың шартты схемалық
бейнелерімен шектелу жеткілікті. Сондықтан, электровоз жабдықтарын
сипаттауға кіріспес бұрын, шартты графикалық суреттермен танысамыз.
Біздің кітап үшін электр тізбектерінде қабылданған шартты графикалық
белгілер үлкен қызығушылық тудырады.
Шартты графикалық белгілер орындаушының немесе тұтынушының
қалауы мен талғамына қарай таңдалмайды, олар мемлекеттік жалпы одақтық
стандарттармен (МЕМСТ) белгіленеді. Бұл осындай шартты суреттермен
жұмыс жасау барысында кез-келген адамға оларды оңай түсінуге мүмкіндік
береді.
Шартты графикалық белгілерге стандарттар жасай отырып, олар
белгілерді мүмкіндігінше өнімнің ең тән ерекшеліктерін көрсетуге, есте
сақтауға оңай болуға, сызу үшін минималды уақытты қажет етуге және
қабылданған халықаралық белгілерді ескеруге тырысады. Мысалы,
генераторлар, электр қозғалтқыштары және басқа электр машиналарында
айналмалы цилиндрлік бөліктер бар (статор, ротор), сондықтан олардың
шартты белгілері шеңберге негізделген. Тұрақты ток электр машиналары
коллекторда сырғитын щеткалардың болуымен сипатталады. Мұны көрсету
үшін шеңберге қатысты екі бұралған тіктөртбұрыш машиналардың шартты
белгілеріне енгізілген. Жоғарыда айтылғандай, графикалық шартты белгілер
мүмкіндігінше жеңілдетуге тырысады. - Сур. 3.6 индуктордың бейнесі
сияқты біртіндеп жеңілдетілгені көрсетілген [5].
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Сурет 3.6-индуктивтілік шарғысының шартты белгілеуін біртіндеп жеңілдету
Шартты графикалық белгілерді пайдалану кезінде сызбаларды
орындау қаншалықты жеңілдетілгенін бағалау үшін, мысалы, редуктор
сияқты жұмыс принципін түсінуге нұқсан келтірместен, суретке оралыңыз. 3,
а. Онда МЕМСТ 2.770-68 сәйкес түзілетін сызықтармен көрсетілген екі
берілістен тұратын редуктор көрсетілген. Әрине, редукторларды табиғи
түрде көрсетуге болады, бірақ бұл редуктордың жұмыс принципін жақсы
түсінуге ықпал етпейді, бірақ бұл үлгіні едәуір қиындатады. Әрине, кезкелген машинаның жұмыс принципін емес, оның құрылғысы, жалпы көрінісі
туралы түсінік беру қажет болған жағдайда, шартты графикалық белгілеу
сызбаны немесе сызбаны алмастырмайды.
Электр тізбектері
Электр тізбегі-бұл шартты графикалық белгілерді қолдана отырып
жасалған және құрылғының жұмыс принципін түсінуге мүмкіндік беретін
электр тізбегінің жеке элементтері арасындағы байланыстың жеңілдетілген
және көрнекі бейнесін көрсететін сурет. Машина жасау және құрылыс
сызбаларынан айырмашылығы, электр схемалары масштабты сақтамай
орындалады.
Естеріңізге сала кетейік, кез-келген электр тізбегі энергия көздерінен
және оны тұтынушылардан тұрады. Сонымен қатар, электр тізбегіне бүкіл
тізбекті немесе оның жекелеген бөліктері мен тұтынушыларын қосуға және
өшіруге арналған құрылғылар, өлшеу құралдары, қорғаныс құрылғылары
және басқа құрылғылар кіреді.
Қазіргі электровоздардың электр тізбектерінде көптеген электр
машиналары, құрылғылар мен құрылғылар бар. Бұл тізбектер соншалықты
күрделі, сондықтан тиісті сызбалар мен сызбаларсыз электровоздың электр
жабдықтарын жасау, орнату, пайдалану немесе жөндеу мүмкін емес.
Соңғы уақытқа дейін схемалардың жалпы жіктемесі болған жоқ. Енді
ESKD-де МЕМСТ 2.701-76 "схемалар бар. Түрлері мен жіктелуі орындауға
қойылатын жалпы талаптар". Бұл МЕМСТ барлық салалардың өнім
тізбектерінің түрлері мен түрлерін белгілейді және тізбектерді электрлік,
гидравликалық, пневматикалық және кинематикалық деп бөледі. Осы
кітаптың міндеттері аясында бізді электр тізбектері және белгілі бір дәрежеде
пневматикалық және кинематикалық қызықтырады,
МЕМСТ 2.701-76 сәйкес мақсатына байланысты электр тізбектері
түрлерге бөлінеді: құрылымдық, функционалды, негізгі (толық), қосылыстар
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(монтаж), орналасуы және басқалары. Төменде негізінен схемалық схемалар
және кейде құрылымдық схемалар қарастырылады.
Құрылымдық схемалар өніммен жалпы танысу үшін қолданылады.
Осыған сүйене отырып, құрылымдық диаграммада өнімнің негізгі
функционалды бөліктері және олардың арасындағы байланыс сызықтары
тіктөртбұрыш түрінде бейнеленген.
Функционалды схемалар құрылымдық дамудың дамуы болып
табылады және электр өнімдерімен тереңірек танысуға қызмет етеді. Мұнда
барлық орнату элементтеріне кеңірек сипаттама беріледі.
Қағидаттық (толық) схема бұйымға кіретін элементтердің толық
құрамын, олардың арасындағы байланысты көрсетеді және бұйымның жұмыс
қағидаттары туралы егжей-тегжейлі түсінік береді. Схеманың элементі оның
құрамдас бөлігі деп аталады, оны тәуелсіз функционалды мәні бар басқа
бөліктерге бөлуге болмайды (резистор, конденсатор, трансформатор және
т.б.).
Электр техникалық бұйымдарды монтаждау кезінде барлық жабдықты
қалай орналастыру керектігін, жалғаулар жүзеге асырылатын сымдарды,
жгуттарды, кабельдерді қалай салу және қосу керектігін, сондай-ақ оларды
қосу орындарын нақты білу қажет болған кезде қосылу схемалары
(монтаждау) пайдаланылады.
Схемалық схемаларды орындаудың жалпы ережелерімен толығырақ
танысайық. Схемада электр қондырғысының барлық электр элементтері,
сондай-ақ олардың арасындағы барлық электр байланыстары шартты
графикалық белгілермен көрсетіледі (2-қосымшаны қараңыз).
Байланыстар мүмкіндігінше қиылыстардың ең аз саны бар түзу
сызықтармен бейнеленген. Байланыс желілері, әдетте, толығымен көрсетілуі
керек, оларды өте үлкен схемаларда ғана кесуге рұқсат етіледі.
Келесі схемалық тізбектер бөлінеді: электр тізбектері немесе негізгі
ток тізбектері, оларды кейде бастапқы коммутация тізбектері деп те
атайды;қосалқы тізбектер, олар кейде екінші реттік коммутация тізбектері
деп аталады (оларға электр өлшеу тізбектері, электр аппараттарын басқару
тізбектері, сигнализация, автоматика және т.б. кіреді);біріктірілген, онда бір
сызбада электр және қосалқы тізбектер бейнеленген.
Сонымен қатар, электровоздарда қосалқы машиналар мен жылытудың
жоғары вольтты электр тізбектері бар, олар үшін тиісті схемалық
диаграммалар жасалады.
Орындалуы бойынша схемалық диаграммаларды біріктіруге және
орналастыруға болады (сурет.3.7). Біріктірілген схемаларда машиналар,
аппараттар мен аспаптар оларға қатысты барлық орамалар мен
түйіспелермен бір жерде бейнеленген. Жеке элементтер арасындағы электр
байланысы сызықтарды көрсетеді. Мұндай схемалар қарапайым электр
қондырғыларын қарастырған кезде ғана көрінеді. Көптеген байланыстармен
схема шатастырады және оны оқу қиын. Сондықтан күрделі электр
өнімдерін, соның ішінде электровоздарды зерттеу кезінде олар әртүрлі
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схемаларды қолданады. Таратылған схемаларда аппараттардың, машиналар
мен аспаптардың барлық контактілері мен орамалары бөлек бейнеленген
және токтың өтуіне сәйкес ретпен бір-біріне қосылған. Осылайша, бүкіл
схеманы да, оның жеке бөліктерін де сызуға болады. Жекелеген тізбектері
орналасқан болуы тиіс бір басқа және түзуге параллель жолдар. Жолдарды
схемада және тік күйде орналастыруға рұқсат етіледі. Сызбаны жол тәсілімен
орындау кезінде параллель жолдарды нөмірлеу ұсынылады [5-7].

3.7-сурет-біріктірілген (А) және таратылған (б) тәсілдермен орындалған
схемалар
Орналасқан кескіні бар схемаларды оқу мүмкіндігі үшін бір
аппараттың барлық элементтері бірдей белгіге ие болуы керек. Схемаға
кіретін әрбір элемент әріптік-сандық белгіге ие.
Әріптік белгілеу* - бұл бастапқы әріптерден тұратын элементтің
қысқартылған атауы, Мысалы: трансформатор - Тр, Ток трансформаторы ТТ, кернеу трансформаторы - ТН, реле-Р және т. б.
Кейбір элементтердің мақсатын түсіндіру үшін оларға қосымша
әріптік белгілерді беру ұсынылады, мысалы, кнП - "бастау" түймесі, кнС "тоқтату" түймесі, РВ - айналу релесі, РСк - жылдамдық релесі, ЛК сызықтық контактор. Схемада бірдей элементтерге тағайындалған реттік
сандарды білдіретін сандар элементтің әріптік белгілеуімен бірдей мөлшерде
орындалады және әріптік белгілеуден кейін жүреді (мысалы, P1, P2,..., B1,
B2, ... және т.б.).
Ең алдымен, олар токтың өту жолдарын анықтайды, тізбекке кіретін
машиналар мен құрылғылардың қалай жұмыс істейтінін анықтайды. Тұрақты
ток қондырғыларының тізбектеріндегі ток жолдарын анықтаудағы бастапқы
нүкте көбінесе қуат көзінің оң полюсі, ал соңғысы оның теріс полюсі болып
табылады. Айнымалы ток қондырғыларында электр тізбегінің басталуы
әдетте электр желісінің фазаларының бірі, ал соңы басқа фаза немесе нөлдік
сым болып саналады.
Суретке оралыңыз. 3.8, онда электрлендірілген жолды электрмен
жабдықтауды қамтамасыз ететін негізгі құрылыстар мен жабдықтар
көрсетілген. Мұндай үлгіні жасау көптеген қолайсыздықтармен байланысты:
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кескіннің күрделілігі, жеке элементтерді орналастырудың қиындығы және т.
б. Сонымен қатар, бұл жағдайда негізгі міндет шешілген жоқ - тартқыш
қосалқы станциядан тұтынушыға (электровозға) және қосалқы станцияға
дейінгі токтың жолын көрнекі түрде көрсету.
Тиісті шартты графикалық белгілерді қолдана отырып, сіз сол суретті
графикалық схема түрінде көрсете аласыз (сурет. 9). Схема электрлендірілген
тұрақты темір жолды электрмен жабдықтау жүйесінің электрлік
байланыстары мен жабдықтары туралы өте қарапайым түсінік береді.

3.8-сурет-электрлендірілген тұрақты темір жолды электрмен
жабдықтау схемасы
Схемалық диаграммалар көп сызықты және бір сызықты кескіндерде
орындалады. Көп сызықты әдіспен бір жүйенің әр тізбегі бөлек сызықпен
бейнеленеді, ал олардың шартты бейнесіндегі құрылғылардың элементтері әр
тізбек (фаза) үшін бөлек беріледі. Бір сызықты әдіс жағдайында бір жүйенің
барлық тізбектері (мысалы, үш фазалы тізбектің үш фазасы) бір сызықпен
бейнеленген, коммутатордың немесе ажыратқыштың барлық үш пышағы
және көп фазалы байланыс желісі схемада бір сызықпен көрсетілген. Бір
сызықты тізбектің электр байланыс желілеріндегі көлденең сызықтардың
саны сымдардың санын көрсетеді.
Тұрақты ток электровозының электр тізбегінің қарапайым бейнесі
суретте көрсетілген. 3., ал айнымалы ток электровозы-суретте. 3.9. Бұл өте
жеңілдетілген электр тізбектері тиісті стандарттарда қарастырылған шартты
графикалық және әріптік белгілерді қолдана отырып жасалады [5-7].

3.9-сурет - тұрақты ток электровозының жеңілдетілген қуат схемасы
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3.10-сурет-айнымалы ток электровозының жеңілдетілген қуат схемасы
Электровоздардың қуат тізбектеріндегі токтың өту жолдарын анықтау
үшін ток қабылдағыш пен байланыс сымының түйісу нүктесі бастапқы нүкте
ретінде қабылданады. Бұл электровоздар мен тұрақты және айнымалы ток
тізбектеріне қатысты. Алайда, ток өткен кезде электр тізбегіндегі қандай
құрылғылар жұмыс істейді және бұл не әкеледі, бұл құрылғылардың мақсаты
мен құрылғыларын білмей айту мүмкін емес.
Электровоздың электр тізбегінің кез - келген аппаратының іске
қосылуы әрқашан тарту қозғалтқыштарына белгілі бір әсер ететінін ескеріңізолар іске қосылады, айналу жиілігі реттеледі, айналу бағыты өзгереді
(реверсия), электрлік тежеу режиміне ауысады және т. б. Сондықтан,
электровоздардың электр тізбектерін еркін оқу үшін алдымен тарту
қозғалтқыштарының қалай жұмыс істейтінін және қалай жұмыс істейтінін
білу керек, олардың қасиеттерін (сипаттамаларын) түсіну керек. Әрине, тарту
қозғалтқыштарының тізбегіне кіретін әртүрлі құрылғылардың құрылғысы
мен мақсаты туралы түсінік болуы керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Электр тогы дегеніміз не?
2. Шартты графикалық белгілер қалай белгіленеді?
3. Құрылымдық схемалар не үшін қолданылады?
4. Негізгі (толық) схема нені көрсетеді?
5. Электровоздардың электр схемаларын еркін оқу үшін не білу керек?
Тест сұрақтары
1. Барлық түрдегі жылжымалы құрамда қозғалтқыштар, генераторлар,
түрлендіргіштер ретінде жұмыс істеуге арналған электр машиналары.
А) тартқыш электр машиналары (ТЭМ)
B) тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД)
C) көмекші машиналар
D) мотор-желдеткіштер
E) фазалық Ыдыратқыштар
2. Электр энергиясын пойыздың қозғалысына жұмсалатын механикалық
жұмысқа айналдыруға арналған электр машинасы
А) тартқыш электр машиналары (ТЭМ)
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B) тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД)
C) көмекші машиналар
D) мотор-желдеткіштер
E) фазалық Ыдыратқыштар
3. Тежегіш жүйелері мен тарту аппараттарының, желдеткіштердің электр
пневматикалық жетектері, фазалардың ыдыратқыштары, кернеуді бөлгіштер,
қызметтік ток генераторлары; қозғалтқыш-генераторлар
А) тартқыш электр машиналары (ТЭМ)
B) тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД)
C) көмекші машиналар
D) мотор-желдеткіштер
E) фазалық ыдыратқыштар
4. Тартқыш Қозғалтқыштар мен түзеткіш қондырғыларды салқындату үшін
қолданылады
А) тартқыш электр машиналары (ТЭМ)
B) тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД)
C) көмекші машиналар
D) мотор-желдеткіштер
E) фазалық Ыдыратқыштар
5.Бір фазалы токты басқа қосалқы машиналардың асинхронды
қозғалтқыштарымен қоректенетін үш фазалы токқа айналдыруға арналған.
А) тартқыш электр машиналары (ТЭМ)
B) тартқыш электр қозғалтқышы (ТЭД)
C) көмекші машиналар
D) мотор-желдеткіштер
E) фазалық Ыдыратқыштар
6. Электр механикалық сипаттамалары
А) N айналу жиілігінің, M айналу моментінің және пайдалы әсер
коэффициентінің I токқа тәуелділігі .
B) V локомотивінің қозғалыс жылдамдығының, F тартым күшінің тангенс
күшінің және I (ток) қозғаушы дөңгелектер жиегіндегі 0 пәк тәуелділігі.
C) V локомотивінің қозғалыс жылдамдығының, қозғаушы доңғалақтардың
жиегіндегі F тарту күшінің тангенс күшінің I (ток) тәуелділігі.
D) I (токтан) бастап қозғаушы дөңгелектердің жиегіндегі V локомотивтің, F
тартым күшінің тангенс күші мен пәк 0 қозғалысының уақытына тәуелділік.
E) n айналу жиілігінің, m айналу моментінің және пайдалы әсер
коэффициентінің u кернеуіне тәуелділігі .
7. Тарту сипаттамалары
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А) N айналу жиілігінің, M айналу моментінің және пайдалы әсер
коэффициентінің I токқа тәуелділігі .
B) V локомотивінің қозғалыс жылдамдығының, F тартым күшінің тангенс
күшінің және I (ток) қозғаушы дөңгелектер жиегіндегі 0 пәк тәуелділігі.
C) V локомотивінің қозғалыс жылдамдығының, қозғаушы доңғалақтардың
жиегіндегі F тарту күшінің тангенс күшінің I (ток) тәуелділігі.
D) V локомотивінің қозғалыс уақытының, F тартым күшінің тангенс күшінің
және I (ток) қозғаушы дөңгелектер жиегіндегі 0 пәк тәуелділігі.
E) n айналу жиілігінің, m айналу моментінің және пайдалы әсер
коэффициентінің u кернеуіне тәуелділігі .
8. Шартты графикалық белгілерді қолдана отырып жасалған және
құрылғының жұмыс принципін түсінуге мүмкіндік беретін электр тізбегінің
жеке элементтері арасындағы байланыстың жеңілдетілген және көрнекі
бейнесін көрсететін сурет.
A. Электр тізбегі
B) функционалдық схема
C) қағидаттық (толық) схема
D) қосылу схемалары
E) пневматикалық схема
9. Олар құрылымдық дамудың дамуы және электр өнімдерімен тереңірек
танысуға қызмет етеді.
A. Электр тізбегі
B) функционалдық схема
C) қағидаттық (толық) схема
D) қосылу схемалары
E) пневматикалық схема
10. Өнімге кіретін элементтердің толық құрамын, олардың арасындағы
байланысты көрсетеді және өнімнің жұмыс принциптері туралы егжейтегжейлі түсінік береді.
A. Электр тізбегі
B) функционалдық схема
C) қағидаттық (толық) схема
D) қосылу схемалары
E) пневматикалық схема
11. Олар электр өнімдерін орнату кезінде қолданылады, барлық жабдықты
қалай орналастыру керектігін, сымдарды, сымдарды, кабельдерді қалай салу
және қосу керектігін, сондай-ақ оларды қосу орындарын білу қажет болған
кезде қолданылады.
A. Электр тізбегі
B) функционалдық схема
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C) қағидаттық (толық) схема
D) қосылу схемалары
E) пневматикалық схема
Ұсынылатын әдебиеттер
1. Калинин В. К "Электровоздар мен электр пойыздары"
2. "Жолаушылар электровозы ЧС2Т." Под общей ред. А. Л Лисицына
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4-БӨЛІМ ЭЛЕКТР МЕХАНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЭЛЕКТР
ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН
БАҚЫЛАУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
- такелаж жұмыстарын жүргізу ережелерін түсіну;
- Қосалқы машиналарды, механизмдер мен жүйелерді қолдану;
- электровоз бен қосалқы машиналардың электрмен қоректендіру
жүйесінің мақсатын түсіну;
- мақсаты мен құрылғысын түсіну басқару генераторлары мен
түрлендіргіштер;
- электр машиналарының негізгі ақауларын бағалау;
Қажетті оқу материалдары: ұсынылған әдебиеттер, нұсқаулықтар,
ережелер және т. б.
Кіріспе
"Электр механикалық жүйелер мен электр жабдықтарының
технологиялық процестерін бақылау" модулі өте маңызды: логикалық
ойлауды дамытуға ықпал етеді, жұмысты орындау кезінде қойылатын
талаптарды түсінуге әкеледі.
Бұл модульдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:
- көмекші машиналарды, механизмдерді және жүйені зерттеу;
- жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, жұмыс аяқталғаннан
кейін және авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
шаралары;
- машиналар мен аппараттарды салқындату;
- қосалқы машиналардың жетегі;
- басқару генераторлары мен түрлендіргіштер
- электровоз бен қосалқы машиналардың электрмен қоректендіру
жүйесі
- электр машиналарының негізгі ақаулары
Модуль теориялық және практикалық материалдарды қамтитын 2
бөлімнен тұрады.
Практикалық бөлімде зертханалық жұмыстар және бөлімдер бойынша
типтік есептерді шешу мысалдары келтірілген.
4.1 Қосалқы машиналардың, механизмдер
конструктивтік элементтері мен жүйелері

мен

жүйелердің

4.1.1 Қосалқы машиналар, механизмдер және жүйелер
Электровоздарда тежегіштер, басқару аппараттары, құмсалғыштар
сығылған ауамен іске қосылады. Сығылған ауа дыбыстық сигналдарды беру
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үшін де қолданылады. Оны компрессорлардың көмегімен алыңыз.
Электровоздарда, әдетте, екі поршенді екі сатылы компрессор орнатылады.
Екі сатылы компрессорлар (сурет. 4.1) бір немесе екі төмен цилиндр
және бір жоғары қысымды цилиндр бар. Поршеньді жоғарыдан төменге
қарай жылжыту кезінде төмен қысымды цилиндрде вакуум пайда болады
және сору клапаны автоматты түрде ашылады. Ауа цилиндр қақпағы мен
поршень арасындағы қуысқа сорылады. Піспектің кері соққысы кезінде сору
клапаны жабылып, ауа қысылады; оның қысымы белгілі бір мәнге жеткенде,
айдау клапаны ашылады. Қысым клапанын ер-тоқымға басатын серіппенің
қысылуын өзгерту арқылы реттеледі.

Сурет 4.1-екі сатылы компрессор схемасы
Төмен қысымды цилиндрден сығылған ауа салқындатқыштан өтіп,
жоғары қысымды цилиндрге түседі, оның поршеньі осы уақытта төмен қарай
қозғалады, кіретін ауаның сіңуіне ықпал етеді. Салқындатқыш-бұл әдетте
электровоздың төбесіне орналастырылған төмен және жоғары қысымды
цилиндрлерді жалғайтын ауа құбыры. Төмен қысымды цилиндрде ауа алдынала сығылып, оның көлемі азаятынын ескере отырып, жоғары қысымды
цилиндр диаметрі кішірек болады. Жоғары қысымды цилиндрден ауа
көбінесе электровоздың төбесінде орналасқан негізгі резервуарларға
жіберіледі. Неліктен электровоздарда екі сатылы компрессорлар
қолданылады? Бұл бір сатылы компрессорда ауаны 8·105 Па (8 кгс/см2)
қысымына дейін барынша қысуға болатындығымен түсіндіріледі. Сығымдау
соққысының соңында цилиндр қақпағы мен поршень арасында сығылған
ауаның белгілі бір мөлшері қалады - ауа жастықшасы. Піспектің кері
қозғалуымен бұл ауа кеңейіп, сору процесі сәл кейінірек басталады. Соңғы
қысым неғұрлым жоғары болса, соғұрлым кейінірек сору басталады,
сорылатын ауа көлемі соғұрлым аз болады. Сонымен қатар, бір сатыда қатты
сығылған кезде ауа температурасы көтеріліп, цилиндрдегі май жануы
мүмкін.
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Электровоздарда ауа әдетте бірінші сатыда 3·105 Па (3 кгс/см2) және
екінші сатыда - 9·105 Па (9 кгс/см2) дейін қысылады.
Жетек электр қозғалтқышының білігі компрессордың иінді білігіне
редуктор немесе муфтаның көмегімен қосылады (сурет. 4.2).

Сурет 4.2-электровоз компрессорының жалпы көрінісі
Сығылған ауа көздері мен тұтынушылар оны тиісті құрылғылармен,
құбырлармен, арматурамен бірге олардың мақсатына байланысты әртүрлі
пневматикалық тізбектерге біріктіреді. Электровоздарда мақсаты бойынша
сығылған ауаның Жалпы көздері бар үш пневматикалық тізбек бөлінеді-екі
компрессор: тежегіш, көмекші және құм беру. Электрлік сияқты,
пневматикалық тізбектер де пневматикалық тізбектер түрінде графикалық
түрде бейнеленген. Машиналар мен аппараттар, құбырлар және басқа
жабдықтар ESKD-де қарастырылған шартты графикалық кескіндерді қолдана
отырып көрсетіледі.
Сегіз осьті электровоздың бір бөлімінің қосалқы тізбектерінің негізгі
пневматикалық схемасын қарастырыңыз (сурет. 4.3). Сығылған ауа
компрессормен электровоздың әр бөлімінің төбесінде орналасқан үш негізгі
ауа резервуарына жіберіледі.
Резервуарлар бір-біріне және жеткізу желісіне қосылған. Тиісті
құрылғылар арқылы жеткізу желісінен ауа тежегіш тізбегіне, құм беру
тізбегіне және қосалқы тізбектерге түседі.
Көмекші сигналдарға дыбыстық сигналдар тізбегі,
негізгі
Ажыратқышты, ток қабылдағышты және құрылғыларды басқару, жүктеме
құрылғыларының тізбегі кіреді[1-2].
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4.3-сурет-көмекші тізбектердің пневматикалық схемасы
Электровоздағы дыбыстық сигналдар екі-тифон және ысқырық. Тифон
қатты төмен дыбыс шығарады, ысқырық-тыныш жоғары дыбыс; олар жолда
тифонды, маневр кезінде ысқырықты пайдаланады. Басқару аппараттарының,
шыны тазалағыштардың және ток қабылдағыштардың жетектерін
қоректендіретін сығылған ауаның қысымы редуктордың көмегімен 5·105 Па
(5 кгс/см2) дейін төмендетіледі.
Ток қабылдағыштың жетегіне ауа әкелетін ауа өткізгішіне, егер
кернеуде тұрған, өмірге қауіпті электр жабдығы орналасқан камераға есіктер
жабылмаған жағдайда, ток қабылдағышты көтеруге мүмкіндік бермейтін
арнайы бұғаттағыштар қосылған.
Төмен қысымды сығылған ауамен толтырылған резервуар аппараттар
мен ток қабылдағыштың қосалқы тізбегіне қосылған. Негізгі қосқыш арнайы
резервуардан сығылған ауаны алады. Бұл резервуар электр желісінен келетін
ауамен толтырылады.
Негізгі резервуарларда сығылған ауа болмаған жағдайда, ток
қабылдағышты көтеру үшін аккумулятормен жұмыс істейтін қозғалтқышпен
жұмыс істейтін көмекші компрессорды қолданыңыз. Осы компрессордың
көмегімен негізгі ажыратқыштың резервуары толтырылады. Барлық қосалқы
тізбектерде ауаны механикалық қоспалардан, майдан, ылғалдан тазартуға
арналған сүзгілер бар.
Қосалқы тізбектерге әртүрлі мақсаттағы крандар (ажырату, редуктор,
үш жүрісті), манометрлер кіреді.
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Шамамен
салынған.

тұрақты

ток

электровоздарының

қосалқы

тізбектері

4.1.2 Машиналар мен аппараттарды салқындату
Тартқыш
қозғалтқыштардың,
түзеткіш
қондырғылардың,
трансформаторлардың, реакторлардың, индуктивті шунттардың, іске қосу
резисторларының, қозғалтқыштардың, қосалқы машиналардың және басқа да
жабдықтардың жұмыс процесінде жылу бөлінеді. Егер бұл жылу
шығарылмаса, онда машиналар мен құрылғылардың қуатын толығымен
пайдалануға болмайды, себебі олар қызып кетуі және істен шығуы мүмкін.
Сондықтан олар арнайы мәжбүрлі желдетуді қамтамасыз ету арқылы
салқындатылады. Салқындатқыш ауаның үздіксіз ағыны орталықтан тепкіш
желдеткіштер арқылы жасалады.
Желдеткіштің
жұмыс
принципін
түсіндірейік.
Қалақтармен
жабдықталған желдеткіш дөңгелектің (ротордың) айналуы кезінде (сурет.
4.4), центрифугалық күш ауа молекулаларын доңғалақтың сыртқы жағына
шығарады және олар кеңейетін корпусқа түседі. Кеңейетін қаптамадағы ауа
молекулаларының жылдамдығы төмендей бастайды, ал олардың бір-біріне
қысымы арта бастайды, яғни ауа қысымы пайда болады. Желдеткіштен ауа
ауа өткізгіштер арқылы машиналар мен аппараттарға жіберіледі.

Сурет 4.4-орталықтан тепкіш желдеткіш схемасы
Молекулалардың желдеткіш дөңгелегінен тыс үздіксіз шығарылуына
байланысты оның ішінде сирету пайда болады және атмосферадан
(шанақтың сыртында) ауаның жаңа порциялары сорылады. Сорылатын ауа
шанақтың
жалюзи,
форкамера
(тұрақты
токтың
алты
осьті
электровоздарында), желдеткіштің қабылдау саңылауының торы арқылы
оның қалақтарына өтіп, сиретілген кеңістікті толтырады. Форкамера
желдеткіш жүйесін шанақтың басқа үй-жайларынан оқшаулайды. Осының
арқасында шанақта орналасқан электр аппаратурасы мен машиналар ауамен
бірге сорылатын қардан, ылғалдан және шаңнан қорғалған[1].
Алты осьті тұрақты ток электровоздарында әдетте екі желдеткіш
орнатылады - әр троллейбуста бір-бірден (сурет. 4.5). Сегіз осьті
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электровоздарда әр бөлімде желдеткіш бар; ол төрт тартқыш қозғалтқышты,
компрессор қозғалтқышын және іске қосу резисторларын салқындатады.

Сурет 4.5-алты осьті тұрақты ток электровозының тартқыш
қозғалтқыштарының желдету схемасы (әр арбада үшеуінің орнына екі
қозғалтқыш шартты түрде көрсетілген)
Айнымалы ток электровоздарын салқындату жүйесі күрделірек (сурет.
4.6). Сегіз осьті электровоздың бір бөлігінің екі орталықтан тепкіш
желдеткіштері арқылы жалюзи арқылы сорылатын ауа алдымен индуктивті
шунттарды салқындататын арнайы арналар арқылы өтеді. Содан кейін оны
желдеткіштер тарту қозғалтқыштарына жібереді. Әрбір екі қозғалтқыш үшін
бір желдеткіш бар.

Сурет4. 6-сегіз осьті айнымалы ток электровозы жабдықтарының желдету
схемасы
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Люк арқылы салқындатқыш ауа алдымен қозғалтқыштың ең
қыздырылған түйініне - коллекторға түседі, содан кейін оның қаңқасындағы
тесіктер арқылы шығарылады. Құбырлардан шыққан ауаның бір бөлігі
электр жабдықтарын салқындату арқылы денеге енеді және корпуста жоғары
қысым жасайды, соның арқасында ауадағы теміржол төсеміндегі шаң денеге
енбейді.
Электровоздың әр бөлімінде параллель жұмыс істейтін және бір
қозғалтқышпен жұмыс істейтін тағы екі қос желдеткіш бар. Олар соратын ауа
түзеткіш қондырғылар мен тегістейтін реакторлар арқылы айдалады. Содан
кейін ауаның бір бөлігі атмосфераға шығарылады, ал екінші бөлігі тартқыш
трансформатордың жылу алмастырғыш бөлімдерін салқындатады, содан
кейін ол атмосфераға да енеді. Жылу алмастырғышта ауа трансформатор
орамаларын жуатын трансформатор майын салқындатады.
Айнымалы ток электровоздарында тұрақты ток электровоздарымен
салыстырғанда желдеткіштерді басқару үшін көп қуат қажет, сондықтан
электр қуатын көп тұтыну қажет. Бұл электровоздың к.п. д. - ға кері әсерін
тигізетіні түсінікті[1].
Көмекші машиналардың жетегі
Барлық қосалқы машиналар электр қозғалтқыштарымен басқарылады.
Сонымен қатар, ток пен кернеудің түріне сәйкес қозғалтқыштарды таңдау
тәсілі тұрақты және айнымалы ток электровоздарының осындай машиналары
үшін әр түрлі.
Тұрақты
ток
электровоздарында
көмекші
машиналардың
қозғалтқыштарын үш жолмен беруге болады: әр қозғалтқышты байланыс
желісіне қосу; мысалы, екі қозғалтқышты қатарға қосу; қозғалтқыштарды
кернеуді төмендететін арнайы түрлендіргіштен қуаттандыру.
Осы әдістердің әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен
кемшіліктері бар. Бірінші жағдайда қозғалтқыштарға ең үлкен кернеу
беріледі, бұл қозғалтқыштарды қиындатады және қымбаттайды, оларды
ауыстыру мен іске қосуды қиындатады. Екінші жағдайда, коммутация және
іске қосу шарттары анағұрлым қолайлы, бірақ бір қозғалтқыш немесе ол
басқаратын машина істен шыққан кезде басқа машина жұмысын тоқтатады.
Арнайы кернеу түрлендіргішін қолдану электровозды қиындатады, оның
құнын арттырады, түрлендіргіштердегі энергия шығынын арттырады, бірақ
оңтайлы кернеуде жасалған жетек қозғалтқыштарын пайдалануға мүмкіндік
береді.
Тұрақты
ток
электровоздарының
қосалқы
машиналарының
қозғалтқыштары, әдетте, арнайы шараларды қолдана отырып, тікелей
байланыс желісінен қоректенеді: коллекторлардың диаметрін арттырады,
тізбекке демпферлік және іске қосу резисторларын қосады. Қосалқы
машиналардың жетегі ретінде үлкен жүктеме қабілеті мен сенімділігі бар
дәйекті қозуы бар электр қозғалтқыштары қолданылады. Электровоздың
жұмысы
кезінде
желдеткіштер
мен
басқару
генераторлары,
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компрессорлардан айырмашылығы, үздіксіз жұмыс істейді, сондықтан олар
жетек электр қозғалтқышы бар бір білікке орналастырылады.
Айнымалы ток электровоздарында айнымалы ток кернеуінің мәні
көмекші машиналардың электр қозғалтқыштарының жұмысы үшін ең
қолайлы болып табылады. Осы мақсатта тартқыш трансформаторда түзеткіш
қондырғыларды
қоректендіретін
қайталама
орамалардан
басқа,
электровоздың қосалқы тізбектерінің тұтынушылары, оның ішінде қосалқы
машиналардың қозғалтқыштары қосылған тағы біреуі көзделеді.
Отандық айнымалы ток электровоздарының қосалқы машиналары үш
фазалы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштармен жұмыс істейді.
Олар дизайндағы ең қарапайым, арзан және сенімді [2].
Асинхронды қозғалтқыштың жұмысы үшін үш фазалы айнымалы ток
болуы керек, ал бір фазалы айнымалы токтың энергиясы байланыс желісіне
қосылады. Сондықтан электровозда бір фазалы айнымалы токты үш фазалы
токқа айналдыру керек, ол арнайы электр машинасының - асинхронды
ыдыратқыштың көмегімен жүзеге асырылады (сурет.4.7).

Сурет 4.7-Фазалық ыдыратқыштың құрылымын түсіндіретін Схема
Үш фазалы асинхронды қозғалтқыш сияқты, фазалық ыдыратқыш
статор мен ротордан тұрады, олар "жасуша"түрінде жасалады. Статордың
ойықтарында жұлдызға қосылған үш орам (үш фаза) орналастырылған. 120°
бұрышта орналасқан а және В екі фазасы қозғалтқыш орамасын құрайды, ал
c фазасы генераторлы болады. Қозғалтқыш орамасы трансформатордың
қосалқы орамасына қосылады (бір фазалы тізбек).
Қозғалтқыш орамасынан өтетін бір фазалы айнымалы ток импульсті
магнит ағынын құрайды. Мұндай ағын бастапқы моментті жасай алмайды
және фазалық сплиттердің роторы тұрақты болып қалады. Ол айнала бастауы
үшін оны алдымен бұрап алу керек.
Электровоздарда фазалық ыдыратқышты іске қосудың екі әдісі
қолданылады: асинхронды және арнайы үдеткіш қозғалтқыштың көмегімен.
Отандық электровоздарда іске қосу резисторы қосылған асинхронды іске
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қосу қолданылады. Фазалық ыдыратқыштар алдымен жүктемесіз жұмыс
істемейді. Ол үшін А және В орамалары бір фазалы желіге қосылады және R
резисторы арқылы трансформатордың қосалқы орамасымен генератор
фазасы с қосылады. Нәтижесінде фазалық ыдыратқыштан A, b
орамаларының магниттік ағындары фазаға ауысады. Фазалық ығысу
айналмалы магнит ағынын жасау үшін жеткілікті, ал фазалық сплит роторы
айнала бастайды.
Қозғалтқыш роторы белгіленген жылдамдыққа жеткенде, Rp релесі деп
аталатын арнайы реле бастапқы резисторды өшіреді. Осыдан кейін момент
кез-келген үш фазалы асинхронды қозғалтқыш сияқты жасалады, егер оның
бір орамасы белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін өшірілсе.
Айналмалы ротордың әсерінен пайда болатын магнит ағыны және
қозғалтқыш орамасының әсерінен пайда болатын импульсті магнит ағыны
қозғалтқыш орамасындағы кернеуге қатысты шамамен 90° қозғалатын Э.д. с.
генератор орамасында индукцияланады. Нәтижесінде көмекші машиналар
жетегінің асинхронды қозғалтқыштарына берілетін сызықтық кернеулердің
үш фазалы жүйесі жасалады.
Фазалық сплиттер үш фазалы ток генераторы ретінде ғана емес,
сонымен бірге бір фазалы қозғалтқыш ретінде де қолданылады. Басқару
генераторының арматурасы оның білігінің ұзартылған ұшына орнатылады.
Кейбір айнымалы ток электровоздарында көмекші машиналардың бір
бөлігі тұрақты ток қозғалтқыштарымен басқарылады. Мысалы, ВЛ80Т
электровозында осындай төрт қозғалтқыш орнатылған. Олардың екеуі
(сервомоторлар) топтық қосқыштардың білігін айналдырады, қалған екеуі
көмекші компрессорларды басқарады (суретті қараңыз. 82). Серво
қозғалтқыштарынан басқа тұрақты қозғалтқыштар батареямен жұмыс істейді
және байланыс желісінде кернеу болмаған кезде іске қосылады.
Электровоздың қалыпты жұмысы кезінде сервомоторлар басқару
генераторынан немесе басқару тізбектерін қоректендіретін арнайы түзеткіш
қондырғылардан қуат алады[1-2].
Аккумулятор батареялары
Батарея-бұл электр энергиясын сақтауға (жинақтауға) және қажет
болған жағдайда оны сыртқы тізбекке беруге қабілетті химиялық энергия
көзі. Электролит түріне байланысты батареялар қышқыл және сілтілі болып
бөлінеді. ТМД темір жолдарының электровоздарында сілтілі никель-кадмий
аккумуляторлары 90НК-55 (ЭР2Р, ЭР2Т, ЭР22, ЭР22В, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е
және т.б. электр пойыздарында ), 42НК-125 (ВЛ10, ВЛ10У' ВЛ11, ВЛ80Т,
ВЛ80Р, ВЛ80С және т. б. электровоздарда ), 40НК-125 кең таралған (ЭР2
электр пойыздарында), НКТ-160 (ЧС4, ЧС4Т электровоздарында және т. б.)
аккумуляторлар жұмыс істемейтін басқару генераторлары немесе
тұрақтандыру-зарядтау агрегаттары кезінде басқару тізбектерін қоректендіру
және жарықтандыру үшін энергия көзі ретінде қызмет етеді. Аккумуляторлар
серияларын белгілеуде әріптер мен сандар мынаны білдіреді: 42 немесе 90 —
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батареядағы аккумуляторлар саны; НК — никель-кадмий; 55 немесе 125 —
сыйымдылық, а-сағ.
Бақылау сұрақтары:
1. Екі сатылы компрессорлар дегеніміз не?
2. Желдеткіштің әрекет ету принципі
3. Айнымалы ток электровоздарын салқындату жүйесі
4.Электровоздарда басқару, жарықтандыру және сигнализация
тізбектерін қоректендіру қалай жүзеге асырылады?
5.Тұрақты ток электровоздарының қосалқы машиналарының
қозғалтқыштары қалай жұмыс істейді?
6.Тұрақты
ток
электровоздарында
қосалқы
машиналар
қозғалтқыштарының қоректенуі қалай жүзеге асырылады?
7. Батарея дегеніміз не,
8. Фазалық ыдыратқыш дегеніміз не?
9. Батарея көзі ретінде не қызмет етеді?
4.2 Электровоз бен қосалқы машиналардың электрмен
қоректендіру жүйесі
4.2.1 Электровоздар мен басқару тізбектерінің қоректену жүйесі
Арматура түрі бойынша
Лондон метрополитенінің контактілі-аккумуляторлы электровозы
 контактілер-жол бойында орналасқан байланыс желісінен (байланыс
сымы немесе рельс) ток қабылдағыш арқылы қуат алатын электровоздардың
ең көп таралған түрі.
 Бұл электровоздар, өз кезегінде, ток қабылдағыштардың түріне және
байланыс желісінің орналасуына байланысты ерекшеленеді.
 Метрополитеннен басқа барлық темір жолдарда токалғыштың ең көп
таралған түрі пантограф типті токқабылдағышы бар жоғарғы токалғыш
болып табылады[2-3].
 Көптеген метрополитендерде және кейбір қалалық темір жолдарда
төменгі бүйірлік немесе төменгі рельс аралық ток қолданылады, бұл
жағдайда байланыс желісі ретінде байланыс рельстері қолданылады, ал
электровозда рельс ток қабылдағышы, әдетте, жылан түрінде орнатылады.
 аккумуляторлық-ток ажыратқыш құрылғылары жоқ және тек
станцияларда немесе депода зарядталатын өзінің аккумуляторымен
қоректенеді.
 Мұндай электровоздар негізінен шахталарда және өндірістік темір
жолдарда қолданылады, онда ток өткізгіш бөліктерді қолдану мүмкін емес
немесе пайдалану жағдайлары бойынша қауіп төндіреді, сондай-ақ кейде
маневрлік локомотивтер ретінде (мысалы, ЛАМ электровоздары)
қолданылады.
 контактілі-аккумуляторлық-ток
қабылдағыштармен
және
аккумуляторлық батареялармен жабдықталған және аккумуляторлық
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батареяларды бір уақытта зарядтайтын байланыс желісінен де,
электрлендірілмеген аймақта жүргенде өз аккумуляторларынан да жұмыс
істей алады. Олар негізінен шахталарда және маневрлік локомотивтер
ретінде, сондай-ақ кейбір метрополитендерде қызмет көрсету мақсатында
қолданылады.
 байланыссыз-негізінен шахталарда қолданылатын электровоздардың ең
аз таралған түрі. Жолдар бойымен индукциялық автобус төселеді, оған
жоғары жиілікті ток беріледі және электромагниттік индукцияның арқасында
оның айналасында ауыспалы магнит өрісі пайда болады, ал электровозға
шарғы орнатылады, онда осы өріс тартқыш электр қозғалтқыштарының
тогын тудырады.
Э. п. с. электр тізбектерін, қосалқы машиналар мен жылыту
құрылғыларының жоғары вольтты тізбектерін, басқару тізбектерін,
сигнализация және жарықтандыру тізбектерін ажыратады [4].
ЭПС тұрақты ток электр тізбегіне тарту қозғалтқыштары және олардың
тізбегіне кіретін барлық электр аппараттары кіреді, олардың көмегімен олар
қозғалтқыштарды байланыс желісі мен рельстермен байланыстырады,
локомотивтің жылдамдығын іске қосады және реттейді, шамадан тыс
жүктемелерден, қысқа тұйықталулардан, ауытқулардан, жүктемелерден және
асқын кернеулерден қорғайды (ток қабылдағыштар, жылдам әрекет ететін
ажыратқыштар, релелер, контакторлар, іске қосу резисторлары және т.б.),
сондай-ақ өлшеу құралдары. Көмекші машиналар мен жылыту
құрылғыларының
жоғары
вольтты
тізбектеріне
компрессорларды,
желдеткіштерді және басқару генераторларын, кернеу бөлгіштерді,
машиналық түрлендіргіштерді, жылыту пештерін, жылытқыштарды, электр
қозғалтқыштары мен жылыту құрылғыларын басқаратын электр
аппараттары, қорғаныс құралдары мен өлшеу құралдары кіреді.
ЭПС AC қуат тізбегі жоғары вольтты (бастапқы) және тарту
қозғалтқыштарының тізбегіне бөлінеді. Жоғары вольтты тізбекке ток
қабылдағыштар, негізгі ажыратқыш, тартқыш трансформатордың жоғары
кернеу орамасы, жоғары вольтты кернеу қосқышы (жоғары кернеу жағында
кернеуді реттейтін айнымалы токпен) және бірқатар құрылғылар (ток
трансформаторлары,
трансформатор
орамасын
рельстермен
байланыстыратын
құрылғылар,
қос
электрмен
жұмыс
істейтін
электровоздардағы ток түрін ауыстырып қосқыш, радио кедергілерден қорғау
аппараттары, ажыратқыштар және т.б.) кіреді. байланыс желісінің кернеуі.
Тарту қозғалтқыштарының тізбегіне тарту трансформаторының төменгі
кернеу орамалары, түрлендіргіштер, кернеуді реттеуге арналған аппараттар
(төменгі кернеу жағында кернеуді реттейтін айнымалы ток э. п.), реакторлар,
зәкірдердің айналу бағытын өзгертуге және тарту қозғалтқыштарының
қозуын реттеуге арналған аппараттар (импульсті ток қозғалтқыштары бар
айнымалы ток э. п.), іске қосу резисторлары (қос қуатты электровоздарда),
қорғаныс аппаратурасы және бірқатар көмекші аппараттар кіреді. Айнымалы
токқа тартқыш трансформатордың жеке қажеттіліктерінің орамалары,
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қосалқы машиналарды басқаруға арналған электр қозғалтқыштары,
түрлендіргіштерді қорғау блоктары, жылыту құрылғылары, басқару және
қорғау жабдықтары кіреді
E. P. C. электр құрылғыларын, қосалқы машиналарды, жылыту
құрылғыларын, қосалқы құрылғыларды, дабылды және жарықтандыруды
басқару тізбектерін ажыратады. Электр тізбектерін басқару тізбектері
машинист контроллерлерін, топтық және жеке контакторлар жетектерінің
электр пневматикалық клапандарының шарғыларын, коммутациялық
жабдықтың түйіспелерін, аралық және қорғаныс релелерін, тиристорларды
басқару блоктарын және тежеу режимін автоматты түрде реттеуге арналған
блоктарды біріктіреді (э.п. с. кернеуді біртіндеп реттейтін және электр
тежегішін автоматты түрде реттейтін) қосалқы машиналарды, жылыту
құрылғыларын басқару тізбегінде, сигнал беру және жарықтандыру
тізбектерінде түйме қосқыштары, басқару панельдері, қуат көздері
(аккумулятор батареялары, басқару генераторлары, статикалық кернеу
түрлендіргіштері), электр магниттік контакторлардың шарғылары, қорғаныс
клапандары, қосалқы тізбектерді басқару және қорғау аппараттарының блок
контактілері, сигнал беру және жарықтандыру құралдары.
Тұрақты токтың электровоздары мен электр пойыздары үшін күш
тізбектерінің
құрылысы
тартымдық
қозғалтқыштардың
санымен,
қозғалтқыштың номиналды кернеуі мен түйіспелі желі кернеуінің
арақатынасымен, қозғалыс жылдамдығын реттеу тәсілімен (түйіспеліреостатты немесе тиристорлы), қозғалыс жылдамдығын баспалдақтармен
реостатты іске қосу және реттеу кезінде қозғалтқыштардың бір қосылысынан
екіншісіне ауысу тәсілімен, электр тежеу түрімен (реостатты, рекуперативті,
рекуперативті-реостатты), электр тежеу кезінде қозғалтқыштарды қоздыру
жүйесімен, жұмыстың авариялық режимдерін қорғау және қамтамасыз ету
тәсілдерімен айқындалады. Айнымалы ток электр тізбектерінің құрылысы
кернеуді реттеу жүйесіне (жоғары немесе төменгі кернеу жағында, сатылы,
тегіс сатылы немесе тегіс байланыссыз), тартқыш қозғалтқыштардың түріне
(импульсті ток, асинхронды үш фазалы, клапан), токты түзету схемасының
түріне (импульсті ток қозғалтқыштарымен э п. с.), түрлендіргіштердің
орналасуына, электр тежегішінің болуы мен түріне, тарту және тежеу
режимдеріндегі қозуды реттеуге, электр тізбектерін қорғау әдістеріне және
тұрақты жұмыс істейтін жылжымалы құрамның авариялық жұмыс
режимдерін және айнымалы
Электр аппараттарының ең аз саны (әсіресе доға сөндірумен) және
оларды қосатын кабельдер немесе шиналар кезінде күштік тізбектер
сенімділікке ие болуы, қызмет көрсетуші персонал үшін қауіпсіздікті
қамтамасыз етуі және тарту және тежеу режимдерінде (егер электр тежеу э.п
с көзделген болса) қозғалыс жылдамдығын іске қосу және реттеу, тарту
қозғалтқыштары мен аппараттарын артық жүктемелерден, қысқа
тұйықталудан, артық кернеулерден және басқа да авариялық режимдерде
қорғау бойынша оларға жүктелген функцияларды орындауы, жол
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берілмейтін режимдердің туындауына әкеп Жалпы талаптардан басқа,
электровоздардың конструктивті орындалуына және қабылданған басқару
жүйесіне байланысты электр тізбектеріне локомотивтер жұмысының
сипаттамасынан туындайтын қосымша талаптар қойылады. Мысалы,
артикулярлы шанақтары бар электровоздарда (ВЛ8, ВЛ10, ВЛ80, ВЛ80\ ВЛ82
және т.б.) шанақтың екі секциясының жабдығы негізінен бірдей болуы және
күш беретін жалғағыш кабельдердің ең аз саны болуы тиіс[5].
Басқару тізбектерінің құрылысы негізінен басқару әдісіне (автоматты
емес немесе автоматты), тарту қозғалтқыштарының қосылыстарының
санына, оларды бір қосылыстан екіншісіне ауыстыру әдісіне, электрлік тежеу
жүйесіне, басқару жүйесіне (жеке, топтық немесе жеке топтық), топтық
контакторлар жетегінің дизайнына, қорғаныс жүйесіне, э.п. с түріне, басқару
жүйесінің түріне байланысты (контакторлық-реостатикалық немесе
байланыссыз). Барлық жағдайларда басқару тізбектері келесі негізгі
талаптарды ескере отырып, қарапайым болуға тырысады: E. P. S. басқару
қарапайым болуы керек, басқару контроллерінде тұтқалардың саны аз болуы
керек және олардың механикалық құлыптары машинистің қате реттілігін
болдырмайды.
Екі секциялы электровоздарда автоматты емес басқарылатын
электровоздарда параллель жұмыс істеуге жол берілмейді, тартқыш және
тежегіш режимдерінде машинист өзінің қалауы бойынша контроллердің
тиісті тұтқаларын жылжыта отырып, бір позициядан екінші позицияға
ауысуды жүзеге асырады. Сондықтан басқару тізбектері шарғылар немесе
камералардың біліктерін доғасыз бұру (реверсорлар, тежегіш қосқыштар
және т.б.) электр тізбегі ашық болған кезде, ал электр тізбегінің жабылуы
олардың шарғыларын машинист контроллерінің тұтқаларына сәйкес күйге
келтіргеннен кейін ғана орындалуы керек. Бұл талаптарды механикалық
негізгі тұтқаны реверсивті және тежегішпен, ал реверсорлар мен тежегіш
қосқыштардың камералық біліктерін сызықты жеке контакторлармен
құлыптау арқылы орындауға болады.
Негізгі және реверсивті тұтқалардың механикалық құлпы тұйық электр
тізбегі кезінде реверсордың қате ауысу мүмкіндігін болдырмайды және
негізгі тұтқаны кері немесе артқа ауыстырғаннан кейін ғана бірінші орынға
ауыстыруға мүмкіндік береді. Алайда, егер басқару тізбегінде электр құлпы
болмаса, онда реверсор жетегінің ақаулығы кезінде оның білігі бір қалыптан
екінші күйге бұрылмауы және электровоздың кері бағытта қозғалуына себеп
болуы мүмкін. Кезінде замедленном қолданылуы жетектің реверсора бұрылу
оның біліктің қашты еді кезінде тұйық күштік тізбектері. Электрлік құлыптар
мұндай бұрылысты болдырмайды.
Автоматты емес басқару жүйесі бар тізбектерде тарту немесе тежеу
режимінде аппараттардың іске қосылуының таңдалған реттілігін қамтамасыз
ету үшін, егер машинист қысқа уақытта (1 -1,5 с) басты тұтқаны 1-ші
позицияда ұстамаса, қуатты тізбектің тұйықталуын болдырмайтын бірінші
позицияның бұғаттаулары да көзделеді. Егер бұл құлыптар болса және 1-ші
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позицияны айналып өтіп, негізгі тұтқаның жылдам ауысуы болса, онда
жоғары позициялардағы қуат тізбегі жиналмайды, бұл ондағы токтың
соққыларын болдырмайды.
Жеке топтық басқару жүйесінде топтық қосқыштар әдетте екі немесе
үш бекітілген позицияға ие. Осы қосқыштардың электропневматикалық
жетегі, егер оның клапандарының шарғыларының қоректенуі тоқтаса,
автоматты түрде бастапқы күйіне оралады. Әдетте бұған жетекте бір өшіру
клапанын қолдану арқылы қол жеткізіледі. Контакторларды ауыстырудың
қажетті реттілігі камера білігінің шайбаларын сканерлеуді қамтамасыз етеді.
Басқару тізбегінде топтық қосқыш пен жеке контакторлардың дұрыс
реттілігін қамтамасыз ету үшін салыстырмалы түрде аз саны қажет, олардың
көмегімен реостатты іске қосу жүзеге асырылады.
Топтық басқару жүйелерінде бір құрылғыда — көп позициялы негізгі
контроллерде — қозғалтқыштарды бір қосылымнан екінші қосылымға,
сызықтық және реостаттық контакторларға ауыстыру үшін контакторлар
біріктіріледі. Бұл жағдайда басқару тізбектерінде әртүрлі қарапайым бақылау
жүйелері қолданылады
Автоматты басқару жүйесі бар электр пойыздарында пойыз
қозғалысының кез келген жылдамдығы кезінде кез келген жағдайға
контроллер тұтқасын орнатуға жол беріледі; бұл ретте белгіленген шектерде
ток ауытқуларымен іске қосу және тежеу, топтық аппарат білігінің тиісті
позицияға бұрылуы тиіс. Автоматты басқару жүйелерінде әдетте кері
ауысулар болмайды. Бұл жағдайда басқару тізбектері контроллер
тұтқасының кері қозғалысы кезінде күш тізбегі ашылатын нөлдік позицияға
дейін өзгерістер болмайтындай етіп орындалады[4].
Басқару тізбектерінің сызбаларын құруға қарастырылған талаптар
отандық және шетелдік E. P. S. пойыздардың қозғалыс жылдамдығының күрт
артуына байланысты Автоматты емес басқару жүйесі сыртқы әсерлерге
қарамастан белгіленген деңгейде жылдамдықты автоматты түрде ұстап
тұруға арналған құрылғылармен толықтырыла бастады. Бұл ретте, егер нақты
жылдамдық берілгенге сәйкес келмесе, доңғалақтардың рельстермен ілінісу
шарттары бойынша тарту күшін шектеуді және электр жабдығы жұмысының
жылу режимін ескере отырып, пойызды жылдамдату немесе баяулату
автоматты түрде жүзеге асырылады.
Көмекші машиналарды басқару тізбектерінің құрылысы негізінен
көмекші машиналардың қабылданған жүйесіне және олардың дизайнына
байланысты.
4.2.2 Электр машиналарының негізгі ақаулары
Электровоздарды пайдалану кезінде тартқыш қозғалтқыштардың
жағдайы біртіндеп, бірақ тұрақты түрде нашарлайды, бұл локомотивтердің
істен шығуына және ауыр жағдайларда әртүрлі ауырлықтағы апаттарға
әкелуі мүмкін.
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Пайда болған зақымдануларды локомотив бригадалары пайдалану
процесінде немесе депода техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде
стационарлық
жағдайларда
анықтай
алады.
Бірінші жағдайда зақым әдетте көзбен анықталады, ал екінші жағдайда
әртүрлі Бақылау – өлшеу құралдары мен диагностикалық құрылғыларды
қолдану
арқылы
анықталады.
Жұмыс кезінде пайда болатын тартқыш машиналардың негізгі ақауларына
мыналар жатады:
- оқшаулаудың қартаюы және соның салдарынан оның бұзылуы;
- өткізгіштердің үзілуі;
- шарғылардың орамаралық тұйықталуы;
- коллектордың еркектерінен дәнекерлеуді балқыту;
- бандаждарды шешу;
- мойынтіректерді бұзу;
- зәкір білігінің сынуы;
- коллектордың жұмыс бетінде шамадан тыс қазбалардың пайда
болуы;
- бөлшектер мен тораптардың бекітпелерін босату;
- щетка ұстағыштардағы серіппелердің сынуы
Қосалқы машиналардың негізгі ақауларына мыналар жатады:
- бұрылыстардың үзілуі;
- аралық тұйықталулар.
Қысқа тұйықталу (қысқа тұйықталу) және үзілу орындарын анықтау
әдістері әртүрлі. Деподағы КЗ орындарын бастапқыда ТУ-152 нысанындағы
локомотивтің техникалық жай-күйі журналында машинистер жасаған жазба
бойынша орнатуға тырысады. Күдікті орынды мұқият тексереді, күйе
іздерімен, металл шашырауымен және жанған оқшаулаудың ықтимал иісі
бойынша нақтылайды. Бұл белгілер жеткіліксіз болған жағдайда
мегомметрмен тексеру жүргізіледі[5].
Зақымдалған жерді нақтылау үшін іздеу аймағы біртіндеп тарылып,
тексерілетін тізбекті жеке бөлімдерге бөліп, осы тізбекке жүйелі түрде
қосылған жеке құрылғыларды ажыратып немесе контактілер арасында
оқшаулау орнатылады. Бірқатар жағдайларда тізбегіне тиесілі бөлуге
учаскелеріне ажыратуға кабельдер, сымдар немесе шина.
Көмекші тұрақты ток машиналарының механикалық бөлігінің
зақымдануы ұқсас. Асинхронды электр қозғалтқыштарында, әдетте, ротор
мойынтіректерінің зақымдануынан басқа, механикалық бөліктің ақаулары
болмайды.
Электр машинасын орнатудың немесе алып тастаудың әрбір
жағдайын оның паспортында және депоның есепке алу құжаттамасында
күнін, алу себебін және жүргізілген жұмыстың көлемін, ол белгіленетін
локомотивтің нөмірі мен сериясын және оның пайдалану басталғаннан бергі
жүрісін көрсете отырып, атап өткен жөн.
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Редуктор кептеліп қалғанда немесе қону әлсіреген кезде (бұралу
пайда болады немесе сығымдау байқалады) беріліс тартқыш электр
қозғалтқышының білігінде, зақымдалған доңғалақ-қозғалтқыш блогы
жаңасымен ауыстырылады. Алынған тартқыш электр қозғалтқышында
орташа жөндеу көлемінде мойынтіректі тораптарға ревизия жасалады.
НБ-520в В тартқыш электр қозғалтқышы
ТҚК-2 техникалық қызмет көрсету
EP1 электровозына орнатылған тартқыш электр қозғалтқышына
техникалық қызмет көрсету және жөндеу процедурасы өте қарапайым және
басқа машиналар үшін қажет.
ТҚК-2 келесі жұмыстарды қамтиды: коллекторлық люктердің
қақпақтарының бекітілу сенімділігін тексеру; жалғастырушы бөліктерде
саңылаулардың болмауын анықтау; коллекторды, кронштейндерді және
щетка ұстағыштардың саусақтарын, шығыршықаралық қосылыстарды, зәкір
бандаждарын тексеру; бөліктердің қызу температурасын анықтау (зәкір
мойынтіректері үшін 80 °С-тан аспайтын); кабель ұштықтарының бекітілуін,
тығыздағыштарды тексеру; брезенттік суфле тұтастығын бағалау; қысқы
уақытта оқшаулау кедергісін өлшеу.
Қажет болса, щеткалар ауыстырылады. НБ-520в қозғалтқышында ЭГ61А щеткалары қолданылады.
ТР-1 ағымдағы жөндеу
ТҚ-2 бойынша жұмыстарға қосымша ТР-1 ағымдағы жөндеу мынадай
жұмыстарды орындауды талап етеді: орамалардың оқшаулау кедергісін
тексеру; белгіленген нормадан төмен оқшаулау кедергісі бар
қозғалтқыштарды кептіру; қаңқа мен мойынтірек қалқандарында
жарықтардың болмауын тексеру; оқшаулағыштардың жай-күйін, олардың
қаңқаға бекітілу сенімділігін тексеру; щетка ұстағыштардың серіппелерін
басуды өлшеу; геометриялық өлшемдердің рұқсаттарға сәйкестігін анықтау
(шет
ұстағыштардың қисаюы,
коллектор қазбасының
тереңдігі,
жол);щеткалардың геометриялық бейтарапқа орнатылуын тексеру.
Оқшаулағыштар мен саусақтар бензинге малынған қылшықсыз
майлықпен сүртіледі. Ұзындығы 20%-дан жоғары глазурь зақымдалған
оқшаулағыштарды ауыстырады, аз зақымданған жағдайда оларды ГФ-92ХС
немесе КО-983 электр оқшаулау эмальымен жабуға рұқсат етіледі[5].
Коллектор мен оның корпусы шаңды кетіру үшін сүртіледі,
коллектордың соғуын тексереді. Қылшықтар мен дөңгелек оттың іздері
кезінде коллекторда электр доғасының лақтыру іздері жойылады. Қажет
болса, коллектор корпусын оқшаулағыш эмальмен тазалаңыз және бояңыз.
Коллекторды айналмалы зәкірде тазарту және тегістеу жүргізіледі, содан
кейін тартқыш қозғалтқыш 0,25 қысыммен сығылған ауамен үрленеді...0,30
МПа және оқшаулау кедергісін тексеріңіз, ол белгіленген нормалардан кем
болмауы керек.
ТР-2 ағымдағы жөндеу ТР-2 ағымдағы жөндеу электровоздан
алынған қозғалтқышта жүргізіледі және жоғарыда көрсетілген жұмыстарға
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қосымша тексеру жүргізу үшін қозғалтқыштан щетка ұстағыштарды алуды
көздейді.
Тексеруден және орнатудан кейін щетка ұстағыштары тарақта
биіктігі бойынша реттеледі. Щетка ұстағыштың төменгі бөлігінің
коллектордың бетінен қашықтығы 3±1 мм шегінде ұсталуы тиіс, себебі үлкен
саңылау кезінде щеткалардың дірілі мүмкін. Щетка ұстағыштың бетінде
қылтамырлардың, тастау іздерінің, жарықтардың болуына жол берілмейді.
Зақымдалған корпустар мен щетка ұстағыштардың саусақтары жаңаларына
ауыстырылады.
Көршілес
щетка
ұстағыштардың
щеткалары
арасындағы
қашықтықтың рұқсат етілген айырмашылығы 1,5 мм-ден аспайды.
Жоңқалары, жарықтары және биіктігі бойынша тозуы бар щеткалар
ауыстырылады. Щеткаларды ауыстыру кезінде алдын ала әрбір щетканың
түйіспелі беті ауданының кемінде 75% жанасуын қамтамасыз ете отырып,
оларды арнайы айлабұйымға тігу керек. Құрылғы болмаған жағдайда
щеткаларды ұсақ түйіршікті ажарлау қағазымен тікелей электр қозғалтқышта
тегістеуге рұқсат етіледі, одан кейін коллекторлы камераны міндетті түрде
үрлеп тазалайды, люктер 0,25-тен 0,30 МПа-ға дейінгі қысыммен құрғақ
сығылған ауамен ашылады. Бұл үшін дөрекі тегістеу қағазын қолдануға жол
берілмейді, себебі абразивті материалдың үлкен бөлшектері коллектордың
жұмыс бетіне түсіп, оны зақымдауы мүмкін. Щеткаларды кесу кезінде қысым
саусағының екі жартыға қысымы біркелкі болуы керек. Щеткалардың
қисаюына, сынықтарға, биіктігі бойынша біркелкі емес немесе шекті тозуға
жол берілмейді.
Қысым саусақтары осьтердің айналасында кептеліссіз айналуы керек.
Ұялардағы щеткалардың қозғалысы еркін, кептелусіз, бірақ олардың
бұрмалануын болдырмауы керек. Токтың біркелкі таралуын болдырмау үшін
бір щетка ұстағыштың және бір полярлықтың щетка ұстағышының
щеткаларына қысым 10% - дан аспауы тиіс.
Қозғалтқыштың щетка аппаратының элементтерін бұрау арқылы
ауыстырғаннан кейін щетканың траверстері бейтарап күйге келтіріледі.
Сондай-ақ, секіргіштердің күйін тексеріңіз. Сым жіптерінің 15% - дан
астамы сынған кезде секіргіштер ауыстырылады.
Сымдардың резеңке оқшауламасының қабаты зақымданған жағдайда
табиғи резеңке таспасын және лак матасын қолдана отырып, оны қалпына
келтіруге рұқсат етіледі. Анықталған жұптау азаяды. Кабельдерді
оқшаулаудың себептері жойылады, оқшаулауды күшейтеді.
Оқшаулауда ылғал анықталған кезде ол кептіріледі. Болттар
босатылған кезде созылады.
ТР-3 ағымдағы жөндеу ТР-3 негізгі кезеңдері [10]: – тарту электр
қозғалтқышын резеңке сымды муфтаны, мойынтірек қалқандарын алып
тастау, бұралу білігі мен зәкірді алу арқылы бөлшектеу; жартылай немесе
толық (қажет болған жағдайда) оқшаулауы зақымдалған, полюсті жүйенің
шарғыларын жөндеу; полюсті жүйені бөлшектеу, оқшаулауды ішінара
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немесе толық (қажет болған жағдайда) ауыстыру; ақаулы бұрандалы және
өту тесіктерін түзете отырып, қаңқаның механикалық бөлігін жөндеу;
моторлы-зәкір мойынтіректерін, мойынтірек қалқандарын жөндеу және басқа
да бөлшектердің қақпақтарын, лабиринтті шығыршықтарды, коллекторлық
люктер мен майшалардың қақпақтарын, торларды, бекітпе және басқа да
бөлшектерді жөндеу; түйісетін бөлшектердің тартылуын қалпына келтіре
отырып, беру механизмінің тісті муфтасының тісті тәжін ауыстыра отырып
(қажет болған жағдайда) зәкірдің механикалық бөлігін жөндеу; әлсіреген
сыналарды және зақымдалған шыны бандаждарды ауыстыра отырып, зәкір
орамасының Бекітілу беріктігін қалпына келтіру, коллекторды тесуді,
ұзартуды, фасоктарды алуды және тегістеуді жүзеге асыру; зәкірді
пайдаланушылық ластанулардан тазарту, зәкір орамасының дәнекерленген
қосылыстарын
тексеру
және
вакуум-зәкірді
айдамалау
немесе
ультрадыбыстық сіңдіру, оқшаулаудың электр беріктігін тексеру; зәкірді
динамикалық теңгеру; жарамсыз бөлшектерді бөлшектеп және ауыстыра
отырып щетка ұстағыштарды жөндеу немесе жаңа щетка ұстағыштарды
орнату; тербелістің зәкір мойынтіректерін жөндеу немесе істен шыққандарды
жаңасымен ауыстыру; тораптар мен электр қозғалтқыштарын тұтастай
құрастыру, сынақ станциясының стендінде қабылдау-тапсыру сынақтары;
таңбалауды қалпына келтіру, өңдеу және бояу.
Орамалардың және кез – келген жүрістердің қанағаттанарлықсыз
жағдайында-қаңқалар зақымдалған полюстер шарғыларының және
компенсациялық орамалардың оқшаулауын толық ауыстырумен күрделі
жөндеумен жөнделеді. Зәкір жаңасына ауыстырылады. Қозғалтқышты
бөлшектеу-құрастыру тәртібі электр машинасының әрбір маркасына
арналған нұсқаулықпен айқындалады. Әдетте, бөлшектеу және құрастыру
кезінде гидравликалық престер, крандар, индукциялық жылытқыштар
қолданылады[6-7].
Бақылау сұрақтары:
8. Электровоздар мен басқару тізбектерін қоректендіру жүйесі
9. Электр пойыздарының барлық моторлы вагондарының және кейбір
сериялы электровоздардың басқару тізбектері қалай орындалады?
10. Басқару тізбектерінің сызбаларын құруға қандай талаптар
қойылады?
11. Көмекші машиналарды басқару тізбектерінің құрылысына не
байланысты ?
12. Көмекші машиналардың негізгі ақауларына не жатады?
13. Қандай жағдайларда тұрақты ток электр машиналарына
механикалық зақым келеді?
Практикалық бөлім
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы:
«Электр
диаграммаларын зерттеу»
136

қозғалтқышының

жүктеме

Жұмыстың мақсаты: тәжірибелік мәліметтерді алу және ұзақ
ауыспалы
жүктеме
кезінде
электр
қозғалтқышының
жүктеме
диаграммаларын құру және электр қозғалтқышының қуатын таңдау кезінде
осы диаграммаларды қолдану бойынша практикалық дағдыларды игеру.
Қысқаша теориялық мәліметтер
Ұзақ айнымалы жүктемесі бар өндірістік механизмді жүргізу үшін
электр қозғалтқышының қуатын таңдағанда, балама шамалар әдісі
қолданылады – ток, момент және қуат. Бұл әдіс ұзақ айнымалы жүктеме
қозғалтқышының жұмысындағы шығындар тұрақты эквивалентті жүктеме
электр қозғалтқышының жұмысындағы шығындарға тең деген болжамға
негізделген.
Балама шамаларды есептеу үшін жүктеме диаграммалары
қолданылады. Мұндай диаграммалар тұтынылатын токтың I, пайдалы
момент М және пайдалы қуат р уақытқа тәуелділігін білдіреді t сурет. 4.8.
M

М3
М1
М2

t1

t2

t3

t

Сурет 4.8 жүктеме диаграммасы
Эквивалентті шамаларды есептеу келесі өрнектер бойынша жүзеге
асырылады:
а) токтың эквивалентті мәні
I

I12 * t1  I 22 * t 2  ...  I n2 * t n
;
t1  t 2  ...  t n

(4.1)

б) моменттің эквивалентті мәні
M

M 12 * t 1  M 22 * t 2  ...  M n2 * t n
t 1  t 2  ...  t n

(4.2)
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в) қуаттың баламалы мәні
P

P12 * t1  P22 * t 2  ...  Pn2 * t n
,
t1  t 2  ...  t n

(4.3)

мұндағы I1, I2, In-айнымалы жүктеменің тиісті кезеңдерінде электр
қозғалтқышы желіден тұтынатын токтардың мәні T1,t2,tn; M1,M2,Mn –
ауыспалы жүктеменің тиісті кезеңдерінде электр қозғалтқыш білігіндегі
пайдалы моменттің мәні; P1,P2, Pn – ауыспалы жүктеменің тиісті
кезеңдеріндегі электр қозғалтқышының пайдалы қуатының мәні.
Электр
қозғалтқышының
қуатын
таңдағанда,
шамалардың
эквивалентті мәндерін электр қозғалтқышының номиналды деректерімен
салыстыру қажет. Эквивалентті мән номиналдан сәл аз немесе оған тең
болуы керек. Асинхронды немесе синхронды үш фазалы электр
қозғалтқышын балама ток арқылы таңдағанда, қателікке жол бермеу үшін
статор орамасының қосылу схемасына назар аудару керек.
Таңдалған электр қозғалтқышы жүктеме қабілетімен тексеріледі:
Mnaib * Mnom, (4.4)
мұндағы Мнаиб-жүктеме диаграммасындағы жүктеме моментінің ең
үлкен мәні, Н * м; Мном-таңдалған электр қозғалтқышының номиналды
моменті, Н * м – - таңдалған электр қозғалтқышының жүктеме қабілеті.
Қысқа мерзімді және қайта қысқа мерзімді екі жұмыс режимі үшін
электр қозғалтқышын таңдау процедурасы ұзақ режиммен бірдей, бірақ
қозғалтқыштар арнайы мақсатта таңдалады, сонымен қатар қайталама қысқа
мерзімді режимде эквивалентті момент, ток және қуат Pvst қосу ұзақтығының
ең жақын стандартты мәніне келтіріледі:

M 

M 12 * t 1  M 22 * t 2  ...  M 2n * t n
ПВ
*
t 1  t 2  ...  t n
ПВ ст

(4.5.)

Стендтің сипаттамасы
НТЦ-24 "электр жетегі" микропроцессорлық басқаруы бар стендтің
басты
ерекшелігі-заманауи
техникалық
базаны
пайдалану:
микроконтроллерлер, қуат модульдері, интерфейс драйверлері. Бұл ықшам
қуат түрлендіргіштерін, сондай-ақ микроконтроллерлердің перифериялық
блоктарын жасауға мүмкіндік береді: ADC, таймерлер, сериялық порт:
Токтар мен кернеулерді өлшеу, қозғалтқыштардың айналу жылдамдығын
138

өлшеу, стендтің алдыңғы жағындағы сандық Индикатор, жеке компьютермен
байланыс.
Сонымен қатар, дербес компьютер-бұл тақтадан ақпарат жинауды және
оны өңдеуді және графиканы құруды қамтамасыз ететін стендті толықтыру
ғана емес, сонымен қатар қазіргі жағдайда өте маңызды, компьютер басқару
құрылғысының рөлін атқара алады, осылайша зертханалық жұмыстарды
қашықтықтан орнатудың қажетті шартын қамтамасыз етеді.
НТЦ-24 "электр жетегі" стенді (сурет. 4.9) Автоматтандырылған
электржетектің өзін де, сондай-ақ қуатты түрлендіру техникасын,
электржетектерді басқару жүйесін, автоматты басқару жүйесін де зерделеуге
мүмкіндік береді.

Сурет 4.9-Стендтің жалпы көрінісі
4.10-суретте стендтің алдыңғы панелі көрсетілген
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Сурет 4.10-Стендтің алдыңғы панелі
Стенд мүмкіндіктері:
 Механикалық сипаттаманың барлық төрт квадранттарында тұрақты
ток қозғалтқышын (тәуелсіз қозумен) және асинхронды электр
қозғалтқышын зерттеу;
 Динамикалық тежелудің реттелетін эквивалентті кедергісі бар
қозғалтқыштың динамикалық тежелуін жүзеге асыру (тұрақты ток
қозғалтқышы мен асинхронды қозғалтқыш үшін);
 Тұрақты және айнымалы ток электр жетектерінің релелік іске қосу,
кері және тежеу схемаларын зерттеу;
 Асинхронды электр қозғалтқышы мен жиілік түрлендіргіші негізінде
айнымалы ток электр жетегін зерттеу, сонымен қатар "ендік-импульстік
түрлендіргіш-тұрақты
ток
қозғалтқышы"
және
"Генераторқозғалтқыш"жүйелері арқылы тұрақты ток электр жетегін зерттеу;
 Бағынышты реттеудің жабық жүйелерін зерттеу.
Стендтің ішкі жүйелері:
 Екі электр машинасы: тұрақты қозғалтқыш-асинхронды электр
қозғалтқышы, тұрақты қозғалтқыш - тұрақты қозғалтқыш (4.11-сурет).
 Жиілік түрлендіргіші (4.12-сурет) асинхронды электр қозғалтқышын
қуаттандыру үшін реттелетін жиілік пен кернеудің үш фазалы айнымалы
желісін құруға арналған және механикалық сипаттаманың барлық төрт
квадрантында асинхронды электр қозғалтқышын зерттеуге, сондай-ақ
реттелетін ток қозғалтқышының динамикалық тежелуін жүзеге асыруға
мүмкіндік береді
 Ps11035 (Mitsubishi) қуат зияткерлік модулі негізінде салынған.
Басқару жүйесі mb90f562 (Fujitsu) микроконтроллерінде жүзеге асырылады.
Жиілік түрлендіргіші мүмкіндік береді
 Тұрақты электр қозғалтқышын қуаттандыру үшін ауыспалы ендікимпульстік түрлендіргіш. Ол жиілік түрлендіргіші сияқты элемент базасында
жасалған.
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4.11-сурет-Қозғалтқыштар (a)-ДПТ-ДПТ қозғалтқыштарын дәнекерлеу,
(б) - ДПТ-АҚ қозғалтқыштарын дәнекерлеу

Сурет 4.12-Жиілік түрлендіргіші
Импульстік ендік түрлендіргіші механикалық сипаттаманың барлық
төрт квадрантында тәуелсіз қозуы бар тұрақты ток қозғалтқышын зерттеуге,
сондай-ақ динамикалық тежелудің реттелетін эквивалентті кедергісі бар
қозғалтқыштың динамикалық тежелуін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Тұрақты ток қозғалтқыштарының қоздыру орамаларындағы токты
реттеуге арналған үш арналы түрлендіргіш. Қуат тізбегінде International
Rectifier компаниясының MOSFET транзисторлары қолданылады. Басқару
жүйесі atmega163 (Atmel) микроконтроллеріне негізделген және қоздыру
тогын тұрақтандырудың үш жабық тізбегін жүзеге асырады.
Компьютерге келесі шамаларды өлшеуге, индекстеуге және беруге
мүмкіндік беретін ішкі өлшеу жүйесі:
- тұрақты ток қозғалтқыштарының қоздыру токтарының қосындысы;
- индукциялық қозғалтқыштың тогы, кернеуі және жиілігі;
- импульстік ендік түрлендіргіштің шығысындағы ток және кернеу;
- генератор-қозғалтқыш жүйесіндегі электр машина агрегаттары
арасындағы Токтар мен кернеулер жиынтығы";
- электр қозғалтқыштарының айналу жиілігінің мәні;
- асинхронды электр қозғалтқышы мен тұрақты ток қозғалтқышының
орамасының температурасы.
Автоматты басқару жүйелерін зерттеуге арналған жабық бағынышты
басқару жүйесі.
Электр жетектерін іске қосу, кері және тежеудің релелік схемаларын
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін релелік Ішкі жүйе.
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Компьютермен байланыс блогы. Стендте RS-485 өнеркәсіптік
интерфейсі негізінде ішкі желі ұйымдастырылған. Компьютердің сериялық
порты RS-232 интерфейсі негізінде жұмыс істейді. Байланыс блогы
интерфейстерді түрлендіруге, оларды гальваникалық шешуге және қуаттауға
арналған.
Техникалық сипаттамалары:
- Бұйымды электрмен қоректендіру 220±22В, 50±0,5 Гц бір фазалы
айнымалы ток желісінен жүзеге асырылады.
- Өнімнің желіден тұтынатын қуаты 2 кВт-тан аспайды.
- Өнімнің салмағы 185 кг-нан аспайды.
- Бұйым қамтамасыз етуі тиіс бірнеше рет зертханалық жұмыстарды
жүргізу.
- Өнім 8 сағат үздіксіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Орындау әдістемесі
1. Жұмыс үстелін қашықтан басқару бағдарламасын іске қосыңыз
(жоғарыдан қараңыз).
2. El-drive бағдарламасын іске қосыңыз. "Білімді тексеру"4-ші
зертханалық жұмыс бойынша тест өту>Лаб.№4 "Электр қозғалтқышының
жүктеме диаграммаларын зерттеу»
3. Тестті сәтті аяқтағаннан кейін мәзірде "зертхананы өткізу. ",
"Параметрлер", "оқиғалар журналын қарау".
4. "Параметрлер" мәзіріне кіріп, "басқару режимі" тармағына қарамақарсы маркерді орнатыңыз, бұл компьютерден стендті басқаруға және
"оқиғаға тіркелу"тармағына қарама-қарсы маркерді басқаруға мүмкіндік
береді.
5. "Зертхананы өткізу. лаб. "тармақты таңдау" жұмыстары.№4 "Электр
қозғалтқышының жүктеме диаграммаларын зерттеу". Зертханалық жұмыс
терезесі ашылады (суретті қараңыз. 4.13).

Сурет 4.13-Зертханалық жұмыс терезесі
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1. Жұмыстың циклограммасы M1, 220ma, 110ma және 440ma
машинаның қозу токтарында 10-15 мин Жұмыс уақыты мен үзіліс уақыты 1015 мин болған кезде орнатылады.
2. Бастапқы жылдамдықты 80 рад/С деңгейінде орнатыңыз.
3. M1 машинасының якорь тогын және жұмыс уақытын қолдана
отырып, жұмыс циклограммасын орнатыңыз.
НАЗАР:
* якорь тогы 5 А шегінде шектелген;
* цикл уақытын 600 шегінде орнатыңыз..1000 сек.
"Сақтау" батырмасы берілген цикл нөмірі үшін параметрлерді
сақтайды және келесі циклге өтеді. "Қалпына келтіру" батырмасы "жұмыс
циклограммасы"блогындағы барлық қондырғыларды қалпына келтіруді
жүзеге асырады. Әр жұмыс циклі үшін жұмыс параметрлерін мұғалім
орнатады.
Мысалы, циклограмма келесідей орнатылуы мүмкін:
Кесте 4. - Циклограмма мысалы
Цикл номері
Зәкір тоғы *0,1А
Жұмыс уақыты
Өрістерге енгізілетін мәндер
1
10
600
2
20
600
3
30
600
4
10
600
5
0,1
600
6
10
600
7
20
600
Циклограмма параметрлерін орнатқаннан кейін "Бастау"түймесін
басыңыз. Температураға тәуелділік графигін салу басталады. 4.14

Сурет 4.14-Орындау процесінде зертханалық жұмыс терезесі
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1. Циклограмманы орнатқаннан кейін "бастау"батырмасымен
зертханалық жұмысты бастау процесін бастаңыз. Содан кейін зертхананың
барысын
қадағалаңыз.
жұмыс.
Қажет
болса,
процесті
"тоқтату"батырмасымен тоқтатуға болады.Енді жұмыс нәтижелерін түзету
қажет .Ол үшін "есеп" мәзірінде "Жаңа жасау" тармағын таңдаңыз, содан
кейін сол мәзірден "қарау және өңдеу" тармағын таңдаңыз, есепті қарап
шығыңыз және оны оқытушы көрсеткен жерде немесе қалтада сақтаңыз.
2. "Шығу" түймесін басыңыз.
Бақылау сұрақтары
1. Электр жетегінің жұмыс режимдері қандай?
2. Электр жетегінің ұзақ номиналды жұмыс режимін сипаттаңыз.
3. Электр жетегінің қысқа мерзімді номиналды режимін сипаттаңыз.
4. Электр жетегінің қайта-қысқа мерзімді номиналды жұмыс режимін
сипаттаңыз.
5. Электр қозғалтқышының жүктеме диаграммасы дегеніміз не?
6. Электр қозғалтқышының қуатын таңдағанда эквивалентті шамалар
әдісі қандай?
7. Қандай жағдайда бұл әдіс қолданылмайды?
8. Электр қозғалтқышын шамадан тыс жүктеу және жүктемеу кезінде
оның жұмысының жағымсыз салдары қандай?
Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар
1
сабақ.
Тартқыш
электр
машиналарын
пайдалану
жағдайларына әсер ететін факторлар
Тапсырма бойынша тартқыш электр машиналарының жұмыс
жағдайларына әсер ететін келесі факторлардың бірінің сипаттамасын
жасаңыз
1. Климаттық әсерлер.
2. Жұмыс режимдері.
3. ТЭД жұмыстарының пайдалану өтпелі және авариялық режимдері
4. Қуат жүйесі және оның ТЭД-ге әсері.
5. Салқындатқыш ауаның ластануы.
6. Механикалық жүктемелер.
7. Пайдаланудағы ТЭД қызмет көрсету және жөндеу жүйесі.
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5-ТАРАУ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫ МЕН АВТОМАТИКАҒА
ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
ЖӨНІНДЕГІ
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАУ
Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы
жылдарында
Қазақстанда
кәсіпорындарда,
әсіресе
өнеркәсіптік
кәсіпорындарда жабдықтарды өндірістік пайдалану мен жөндеуді
ұйымдастыру мен басқаруда түбегейлі өзгерістер болды.
Өндірістік процестерді автоматтандыру соңғы CNC машиналарын және
электр жабдықтарына қызмет көрсетудің инновациялық әдістерін қолдануға
әкелді.
Бүгінгі таңда осындай даму қарқыны мен жағдайында жөндеуді
жоспарлау мен ұйымдастырудағы негізгі үрдіс:
-техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің әртүрлі жүйелерін
қолдану;
-техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жоспарлау (және бұл ретте
"қол жеткізілгеннен" қағидатын пайдалану);
-жөндеуді қаржыландыру және оны материалдық қамтамасыз ету;
-жөндеу және жедел персонал санын реттеу мәселелерінде олардың
құқықтарын бір мезгілде кеңейте отырып, жабдықтың техникалық жай-күйі
үшін барлық жауапкершілікті тікелей кәсіпорындарға ауыстырумен
сипатталады.
5.1 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы механизмдердің
автоматикасы
Энергетикалық қондырғыларды автоматтандыру кезінде олар
аспаптармен, реттегіштермен, басқару машиналарымен және басқа
құрылғылармен жабдықталады. Ол үшін энергетикалық қондырғы мұқият
зерттеледі, оның жұмысына әсер ететін шамалар анықталады, олардың
арасында байланыс бар. Берілген мақсатқа сәйкес Энергетикалық
қондырғыны реттеу немесе басқару схемасы жасалады.
Ішкі қатынастарды әлсірету немесе есепке алу, сондай-ақ реттеу
сапасын арттыру қажет болған кезде көп тізбекті жүйелер немесе басқарушы
есептеу машиналары, бағдарламалар, кодтар (G және M коды)
пайдаланылады. Автоматтандыру жүйелері, әдетте, жаппай шығарылатын
автоматтандыру құралдары мен компьютерлік технологиялар негізінде
құрылуы керек. Бұл жағдайда комбинацияның қарапайымдылығымен
сипатталатын бірдей құрылғылар мен бірыңғай жүйелер қолданылуы керек.
Көбінесе өнеркәсіптік аспаптар мен автоматтандыру құралдарының
(ГСП)
мемлекеттік
жүйесінің
құрылғыларын
пайдалану
қажет.
Мүмкіндігінше қалқандар мен пульттерге орнатылатын аспаптардың,
басқару аппаратурасының және сигнал берудің санын шектейді.
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5.1.1 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы тетіктердің
автоматикасы туралы негізгі ұғымдар
Мәселені егжей-тегжейлі зерттеу және материалды қабылдау үшін
энергетикалық қондырғылар мен қосалқы механизмдердің автоматикасы
туралы негізгі анықтамалар мен ұғымдар келтірілген.
Энергия жүйелерінің автоматикасы-бұл қалыпты, ауыр және апаттық жұмыс
режимдеріндегі энергия жүйесінің параметрлерін автоматты басқару
құрылғыларының тұтас класы. Жұмыс істеудің негізгі мақсаты
тұтынушыларды электрмен жабдықтауды ең аз шектеумен электр жүйесін
жұмыс күйінде ұстау болып табылады (ең дұрысы, қуат үзілістері мүлдем
болмауы керек).
Релелік қорғаныс-зақымдалған электр жабдықтарын анықтауға және
автоматты түрде ажыратуға арналған электр автоматикасының бөлігі. Релелік
қорғаныс өте маңызды тапсырманы орындайды: электр жүйесі мен
тұтынушылар үшін ең аз шығынмен қысқа тұйықталуды өшіру. Ол үшін
релелік қорғаныс тез және таңдамалы жұмыс істеуі керек (тек зақымдалған
элементтерді өшіріңіз).
Режимдік автоматика (РА) - белгіленген шектерде қалыпты режим
параметрлерін автоматты түрде реттеуге және ұстап тұруға арналған
(мысалы,
трансформаторлар
мен
автотрансформаторлардың,
арвгенераторлардың
трансформация
коэффициенттерін
реттеу
автоматикасы).
Аварияға қарсы автоматика (ПА) - қалыптан тыс режимдердің туындауын
болдырмауға немесе пайда болған қалыптан тыс режимдерді жоюға
арналған.
Автоматты қайта қосу (АҚҚ) - релелік қорғаныспен ажыратылған
Ажыратқышты қайта қосуға арналған.
Резервті автоматты қосу (РАҚ) - жұмыс қорек көзі ажыратылған кезде
тұтынушылардың резервтік қорегін автоматты түрде қосуға арналған.
Ажыратқыштардың
істен
шығуын
резервтеу
құрылғысы-істен
шыққандармен аралас ажыратқыштың осы жабдығының ажыратқышы істен
шыққан кезде зақымдалған жабдықты тез ажыратуға арналған.
Электр энергетикасы-электр энергиясының көп мөлшерін алу, оны
қашықтыққа беру және тұтынушылар арасында бөлу, оны дамыту электр
энергетикасы жүйелері есебінен жүретін энергетиканың бір бөлігі.
Электр энергетикасы жүйесі-өзара байланысты электр станцияларының,
электр және жылу жүйелерінің, сондай-ақ электр энергиясын өндіру, беру
және тұтыну процестерінің бірлігімен біріктірілген электр және жылу
энергиясын тұтынушылардың жиынтығы.
5.1-суретте Электр энергетикасы жүйесі көрсетілген
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5.1-сурет Электр энергетикалық жүйе: ЖЭО-жылу электр орталығы, АЭСатом электр станциясы, КЭС - конденсациялық электр станциясы, ГЭС-су
электр станциясы, 1-6-ЖЭО электр энергиясын тұтынушылар
Технологиялық процесс-бұл бастапқы энергетикалық ресурсты
(органикалық отын, гидроэнергия, ядролық отын) түпкілікті өнімге (электр
энергиясы, жылу энергиясы) айналдыру процесі. Технологиялық процестің
параметрлері мен көрсеткіштері өндірістің тиімділігін анықтайды.
Схемалық түрде технологиялық процесс суретте көрсетілген, онда
энергияны түрлендірудің бірнеше кезеңдері бар екенін көруге болады.

5.2-сурет энергия жүйесіндегі технологиялық процестің схемасы: к-қазандық,
т-турбина, г-генератор, т-трансформатор, электр жеткізу желілері
Қазандықта отынның жану энергиясы жылу энергиясына айналады.
Қазандық-бу генераторы. Турбинада жылу энергиясы механикалық энергияға
айналады. Генераторда механикалық энергия электр энергиясына айналады.
Электр энергиясының кернеуі оны электр желілері арқылы станциядан
тұтынушыға беру процесінде өзгереді, бұл беріліс үнемділігін қамтамасыз
етеді.
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Технологиялық процестің тиімділігі осы байланыстардың барлығына
байланысты. Демек, қазандықтардың, ЖЭС турбиналарының, ГЭС
турбиналарының, ядролық реакторлардың, электр жабдықтарының
(генераторлардың, трансформаторлардың, ЭБЖ және т.б.) жұмысына
байланысты режимдік міндеттер кешені бар. Жұмыс істеп тұрған жабдықтың
құрамын, оны жүктеу және пайдалану режимін таңдау, барлық шектеулерді
сақтау қажет.
Электр қондырғысы-электр энергиясы өндірілетін, өндірілетін немесе
тұтынылатын, таратылатын қондырғы. Мүмкін: ашық немесе жабық (жабық).
5.1.2 Электр жабдықтарын, электр тізбектерін токтардан қорғау
тәсілдері




Номиналды ток-бұл өткізгіш бөліктер мен оқшаулаудың қыздыру
шарттары бойынша ең үлкен рұқсат етілген ток, онда жабдық шексіз ұзақ
уақыт жұмыс істей алады.
Номиналды ток кез-келген электр жабдықтарының (ажыратқыштар,
трансформаторлар, электр желілері, шиналар, қуат розеткалары және т.б.)
негізгі параметрлерінің бірі болып табылады және оның паспортында
көрсетілген.
Оның шамасын таңдауға электр өткізгіштердің максималды жылу
жылытуы, оның ішінде олардың оқшаулануы негіз болып табылады, олар
ұзақ уақыт бойы жүктеме астында сенімді жұмыс істеуі керек.
Номиналды ток кезінде жылу балансы сақталады:
Джоуль-Ленц заңының әрекетімен сипатталған электр зарядтарының
температуралық әсерінен өткізгіштерді қыздыру;
қоршаған ортаға жылу бөлігін бұру арқылы салқындату.
Бұл жағдайда Q1 жылуы металдың механикалық және беріктік
сипаттамаларына, ал Q2 оқшаулау қабатының химиялық және диэлектрлік
қасиеттерінің өзгеруіне әсер етпеуі керек.
Белгілі бір уақыт өткеннен кейін токтың номиналды мәнінен сәл асып
кетсе де, ток өткізгішінің металын салқындату және оқшаулау үшін электр
жабдығынан кернеуді алып тастау қажет болады. Әйтпесе, олардың электрлік
қасиеттері бұзылып, диэлектрлік қабаттың бұзылуы немесе металдың
деформациясы пайда болады.
Кез келген электр жабдығы (ток көздерін, оның тұтынушыларын,
жалғастырушы сымдар мен жүйелерді, қорғау құрылғыларын қоса алғанда)
белгілі бір номиналды ток кезінде жұмысқа есептеледі, жобаланады және
дайындалады.
Оның мәні тек техникалық зауыттық құжаттамада ғана емес, сонымен
қатар электр жабдықтарының корпусында да көрсетілген.
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Сурет 5.3 ток өткізгіштің жылу балансының схемасы
Электрлік қорғаныс және электр энергиясын қабылдағыштар арасында
энергияны бөлу электр аппараттарының көмегімен жүзеге асырылады.
Қорғау жүйенің зақымдалған аймағын автоматты түрде өшіру немесе
қалыпты режимнің бұзылуы туралы сигнал беру арқылы жүзеге асырылады.
Жүйенің әрбір элементі режимнің бұзылуына жауап беретін жүйенің негізгі
қорғанысынан басқа резервтік қорғаныспен жабдықталуы мүмкін, ол негізгі
істен шыққан кезде жауап беруі керек. Қорғауға келесі талаптар қойылады:

жылдамдық;

селективтілік;

сенімділік;

сезімталдық.
Өнімділік tc іске қосу уақытымен анықталады. Қорғаныс ерекшеленеді:
жедел әрекет ететін tc< 0,05 с, жылдам әрекет ететін 0,05<tc<0,5 с және баяу
әрекет ететін TC> 0,5 с.селективтілік қорғаныс түрін, оның параметрлерін
және жұмыс уақытын тиісті таңдаумен қамтамасыз етіледі. Сезімталдық HF
коэффициентімен сипатталады. Максималды қорғаныс үшін Kh = xmin / Xc
минималды Kh=XS / Hmhh үшін. Хс-іске қосу параметрі, Xmin және Хмахтиісінше, авариялық режимдегі бақыланатын параметрдің ең аз және ең
жоғары ықтимал мәндері. Жалпы өнеркәсіптік электр жабдығы үшін:
барынша ток қорғанысы (қысқа тұйықталу кезінде тез ажырату үшін),
номиналдыдан ұзақ уақыт асып кету кезінде тізбекті ажырату үшін шамадан
тыс жүктемеден қорғау; олар үшін қауіпті кернеудің төмендеуі кезінде
қозғалтқыштарды ажырату үшін ең аз кернеуді қорғау; электрмен
жабдықтауда кездейсоқ үзілістен кейін тоқтаған қозғалтқыштың өздігінен
іске қосылуынан қорғайтын нөлдік қорғаныс көзделеді. Мақсаты бойынша
электр аппараттары төрт топқа бөлінеді:

150

- электр энергиясын генерациялайтын, беретін және тарататын жүйелердегі
күштік электр тізбектерін коммутациялайтын, ажырататын және қосатын;
- электр техникалық құрылғының жұмысын басқаратын басқару аппараттары
(контакторлар, іске қосқыштар, контроллерлер, командалық аппараттар);
логикалық тапсырмаларды қолдана отырып, құрылғыларды қорғауды және
басқаруды жүзеге асыратын релелер мен реттегіштер;
- технологиялық процестердің белгілі бір параметрлеріне сәйкес келетін
электр сигналдарын (ток, кернеу) жасайтын датчиктер.
Қорғаныс пен сымдардың негізгі электр техникалық параметрлерін
анықтау үшін оларға қолданылатын жүктеме міндетті түрде ескеріледі. Ол
үшін жұмысқа қосылған құрылғылардың номиналды қуаты бойынша
олардың жұмыспен қамтылу коэффициентін ескере отырып есептеу
жүргізіледі. Мысалы, ыдыс жуғыш машина, баяу пісіргіш, электр доғасы
және микротолқынды пеш ас үйде орналасқан Розетка тобына қосылады,
олар жалпы қуатты әдеттегі 5660 ватт тұтынады (қосу жиілігін ескере
отырып).
Тұрмыстық желінің номиналды кернеуі 220 вольт. Біз электр қуатын
кернеуге бөлу арқылы сымдар мен қорғаныс құрылғылары арқылы өтетін
жүктеме тогын анықтаймыз. I=5660/220=25,7 А.
Әрі қарай, электр жабдықтары үшін бірқатар номиналды токтардың
кестесін қарастырамыз. Онда мұндай ток үшін ажыратқыш жоқ. Бірақ
өндірушілер 25 амперлік машиналарды шығарады. Оның мәні біздің
міндеттерімізге сәйкес келеді. Сондықтан, біз оны Розетка тобының
тұтынушыларының сымдары үшін қорғаныс құрылғысының негізі ретінде
таңдаймыз.
Осыдан кейін біз сымдардың материалы мен көлденең қимасы туралы
шешім қабылдауымыз керек. Мысты негізге аламыз, себебі алюминий
сымдары, тіпті тұрмыстық мақсаттар үшін де, пайдалану сипаттамаларына
байланысты енді танымал болмайды.
Электриктердің анықтамалықтарында ағымдағы жүктеме үшін әртүрлі
материалдардан сымдарды таңдау кестелері берілген. Біздің жағдайымызды
ескере отырып, сымдар қабырғалардың шұңқырына жасырылған полиэтилен
оқшаулауы бар жеке кабельмен жүзеге асырылады. Температура шектері
бөлме жағдайларына сәйкес келеді.
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5.1-кесте электр жабдықтарының номиналды токтарының қатары (А)
0,0001 0,001 0,01
0,1
1,0
10
100
1000 10000 100000
(11200) (112000)
0,0012 0,012 0,12 1,25 12,5 125
1250 12500 125000
(14000) (140000)
0,0016 0,016 0,16 1,6
16
160
1600 16000 160000
(18000) (180000)
0,0002 0,002 0,02
0,2
2,0
20
200
2000 20000 200000
(22500) (225000)
0,0025 0,025 0,25 2,5
25
250
2500 20000 250000
(28000)
0,0003 0,003 0,03
0,3
3,15 31,5 315
3150 31500
(35500)
0,0004 0,004 0,04
0,4
4,0
40
400
4000 40000
(45000)
0,0005 0,005 0,05
0,5
5,0
50
500
5000 50000
(56000)
0,0006 0,006 0,06
0,6
6,3
63
630
6300 63000
(71000)
0,0008 0,008 0,08
0,8
8,0
80
800
8000 80000
Кестеде жобалау стандарттарына сәйкес стандартты мыс сымның
минималды рұқсат етілген көлденең қимасы 4 мм2 екендігі туралы ақпарат
берілген.
Кейде жұмыс істеп тұрған сымдар үшін қорғаныс мәнін таңдау міндеті
туындайды. Бұл жағдайда тұтынушылар желісінің жүктеме тогын электр
өлшеу құралымен анықтау және оны жоғарыда келтірілген теориялық
әдіспен салыстыру өте орынды.
Осылайша, "номиналды ток" термині электриктерге электр
жабдықтарының техникалық сипаттамаларын басқаруға көмектеседі.
5.1.3 Автоматика мақсаты мен құрылғысының сипаттамасы
Кез-келген автоматты құрылғы өзара байланысты элементтерден
тұрады, олардың міндеті алынған сигналды сапалы немесе сандық
түрлендіру болып табылады.
Автоматика элементі-бұл физикалық шамалардың сапалық немесе
сандық өзгерістері болатын автоматты басқару жүйесі құрылғысының бөлігі.
Физикалық шамаларды түрлендіруден басқа, автоматика элементі сигналды
алдыңғы элементтен келесіге беру үшін қолданылады.
Автоматты жүйелерге кіретін элементтер әртүрлі функцияларды
орындайды және функционалды мақсатына байланысты қабылдау, өзгерту,
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орындау, анықтау және түзету органдарына (элементтеріне), сондай-ақ
сигналдарды қосу және азайту элементтеріне бөлінеді.
Қабылдайтын органдар (сезімтал элементтер) басқару объектісінің
бақыланатын немесе басқарылатын шамасын беру және одан әрі өңдеу үшін
қолайлы сигналға өлшеуге және түрлендіруге арналады.
Мысалдар: температураны өлшеуге арналған сенсорлар (термопаралар,
термисторлар), ылғалдылық, жылдамдық, күш және т. б.
Күшейткіш органдар (элементтер), күшейткіштер - сигналдың
физикалық сипатын өзгертпей, тек күшейту, яғни оны қажетті мәнге дейін
арттыратын
құрылғылар.
Автоматты
жүйелерде
механикалық,
гидравликалық,
электронды,
магниттік,
электр
механикалық
(электромагниттік релелер, магниттік стартерлер), электр күшейткіштері
және т. б. қолданылады.
Түрлендіруші органдар (элементтер) әрі қарай беру және өңдеу
ыңғайлылығы үшін бір физикалық табиғаттың сигналдарын басқа физикалық
табиғаттың сигналдарына айналдырады.
Мысалдар: электрлік емес шамаларды электрлік түрлендіргіштер.
Атқарушы органдар (элементтер), егер объект басқарушы органмен
біртұтас болса, басқару объектісіндегі басқарушы әсердің мәнін өзгертуге не
реттеуші органның кіріс шамаларын (координаттарын) өзгертуге арналады,
оны да автоматты секциялық жүйелердің элементі ретінде қарау керек.
Жұмыс және дизайн принципі бойынша атқарушы және реттеуші элементтер
әртүрлі.
Мысалдар:
температураны
басқару
жүйелеріндегі
қыздыру
элементтері, сұйық және газ ағынын бақылау жүйелеріндегі клапандар мен
электр клапандары және т. б.
Беруші органдар (элементтер) басқарылатын шаманың талап етілетін
мәнін белгілеуге арналған.
Түзетуші органдар (элементтер) олардың жұмысын жақсарту
мақсатында автоматты жүйелерді түзету үшін қызмет етеді.
Автоматика элементтерімен орындалатын функцияларға байланысты
оларды сенсорларға, күшейткіштерге, тұрақтандырғыштарға, релелерге,
дистрибьюторларға, қозғалтқыштарға және т. б. бөлуге болады.
Датчик - бір физикалық шаманы басқасына түрлендіретін, автоматты
құрылғыда пайдалануға ыңғайлы элемент.
Электрлік емес шамаларды (температура, қысым, сұйықтық шығыны
және т.б.) электрлік шамаларға айналдыратын сенсорлар жиі кездеседі.
Олардың арасында параметрлік және генераторлық сенсорлар ерекшеленеді.
Параметрлік деп өлшенетін шаманы электр тізбегінің параметріне —
ток, кернеу, кедергі және т. б. түрлендіретін датчиктер аталады.
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Мысалы, температуралық байланыс сенсоры температураның өзгеруін
электр тізбегінің кедергісінің минимумнан ашық контактілерде шексіз
үлкенге өзгеруіне түрлендіреді.
Автоматиканың басқа элементтері
Күшейткіш-кіріс және шығыс шамалары бірдей физикалық сипатқа ие,
бірақ сандық түрде өзгеретін элемент. Күшейту әсері қуат көзінің энергиясын
пайдалану нәтижесінде алынады. Электр күшейткіштерінде кернеу бойынша
пайда бөлінеді (формула 5.1)
ku = Uвых/Uвх,
5.1.
ағымдағы күшейту коэффициенті (формула 5.2)
ki=Iвых/Iвх
5.2.
және қуат бойынша күшейту коэффициенті (формула 5.3)
kp=kuki
5.3.
Күшейткіш кез-келген электр машинасы генераторы бола алады.
Қозудың шамалы өзгеруі ондағы шығыс сигналының-токтың немесе жүктеме
кернеуінің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. Энергия көзі-генераторды
айналдыруға әкелетін қозғалтқыш.
Бұрын электр жетегінде белсенді қолданылатын күшейткіштердің
мысалдары: электрлік күшейткіштер, магниттік күшейткіштер казіргі
уақытта осы мақсаттар үшін жоғары коммутация жиілігі бар тиристорлар мен
транзисторлардағы
күшейткіштер
мен
түрлендіргіштер
белсенді
қолданылады.
Тұрақтандырғыш-берілген шектерде кіріс мәні өзгерген кезде шығыс
шамасының іс жүзінде өзгермейтін мәнін қамтамасыз ететін автоматика
элементі.
Тұрақтандырғыштың
негізгі
сипаттамасы
тұрақтандыру
коэффициенті болып табылады, бұл кіріс шамасының салыстырмалы өзгерісі
Шығыс шамасының салыстырмалы өзгеруінен қанша есе көп екенін
көрсетеді. Электр құрылғыларында ток пен кернеу тұрақтандырғыштары
қолданылады.
Реле-белгілі бір кіріс мәніне жеткенде шығыс мәні секіріспен өзгеретін
элемент. Реле кіріс шамасының белгілі бір мәндерін бекіту, сигналды
күшейту, бір уақытта бірнеше электрлік байланысты емес тізбектерге сигнал
беру үшін қолданылады. Кең тараған түрлі конструкцииэлектромагнитных
реле басқару.
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Сурет 5.4 қорап дистрибьюторы
Дистрибьютор-сигнал беру үшін тізбектерді кезекпен ауыстыруды
қамтамасыз ететін автоматика элементі. Тарату көбінесе электр тізбектерінде
қолданылады. Дистрибьютордың мысалы-қадам іздеуші.
Қозғалтқыш-қандай да бір түрдегі энергияны механикалық түрге
айналдыратын механизм. Көбінесе автоматика құрылғыларында электр
қозғалтқыштары қолданылады, бірақ пневматикалық қозғалтқыштар да
қолданылады. Автоматикада осы типтегі ең көп таралған құрылғыларқадамдық қозғалтқыштар.

5.5-сурет қадамдық қозғалтқыш
Таратқыш-байланыс арнасы арқылы беруге ыңғайлы, бір шаманы
басқасына түрлендіруге арналған құрылғы. Негізгі функциядан басқа,
таратқыш әдетте байланыс арналарын ұтымды пайдалануға және берілген
сигналға кедергілердің әсерін азайтуға мүмкіндік беретін түрлендірілген
шаманы кодтайды.
Қабылдағыш-байланыс арнасынан алынған сигналды автоматика
жүйесінің элементтері қабылдауға ыңғайлы мәнге түрлендіретін құрылғы.
Егер сигнал беру кезінде кодталса, қабылдағышқа декодтау құрылғысы
кіреді. Қабылдағыштар мен таратқыштар телебасқару және телесигнализация
жүйелерінде белсенді қолданылады.
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5.1.4 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы механизмдердің
автоматикасы
Автоматтандыру дегеніміз-жабдықтың тиімділігін арттыруға, уақытты,
материалдарды, энергияны, жұмыс күшін үнемдеуге, еңбек жағдайларын
жақсартуға, өнім сапасын жақсартуға және еңбек өнімділігінің өсуін
қамтамасыз ететін басқа факторларға бағытталған ғылыми, техникалық және
ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені. Автоматтандырудың негізгі
негізі автоматика болып табылады, ол адамды өндірістік процесті басқарудан
босатуға мүмкіндік беретін құралдар мен әдістерді қамтиды. Энергетикалық
қондырғыларды автоматтандыру кезінде олар аспаптармен, реттегіштермен,
басқару машиналарымен және басқа құрылғылармен жабдықталады. Ол үшін
энергетикалық қондырғы мұқият зерттеледі, оның жұмысына әсер ететін
шамалар анықталады, олардың арасында байланыс бар. Берілген мақсатқа
сәйкес энергетикалық қондырғыны реттеу немесе басқару схемасы жасалады.
Ішкі қатынастарды әлсірету немесе есепке алу, сондай-ақ реттеу сапасын
арттыру қажет болған кезде көп тізбекті жүйелер немесе басқарушы есептеу
машиналары қолданылады.
Төменде жобалау туралы негізгі мәліметтер беріледі, схемалар мен
сызбалардағы автоматтандыру құралдарының шартты бейнелері беріледі,
Гидромеханикалық,
жылу
және
масса
алмасу
процестерін
автоматтандырудың кең таралған схемалары қарастырылады; технологиялық
процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы ұғымдар
беріледі; автоматтандыру жүйелерінің экономикалық тиімділігі мәселелері
қысқаша қарастырылады. Функционалды схемаларды әзірлеу және
автоматтандырудың техникалық құралдарын таңдау энергетикалық
қондырғының өрт және жарылыс жағдайларын; қоршаған ортаның
агрессивтілігі мен уыттылығын; өлшенетін ортаның параметрлері мен физика
- химиялық қасиеттерін; өлшеу түрлендіргіштерін, қосалқы құрылғыларды,
атқарушы құрылғыларды және т.б. орнату орнынан басқару және бақылау
пункттеріне дейін ақпарат сигналдарын беру қашықтығын; аспаптар мен
реттегіштердің қажетті дәлдігі мен жылдамдығын ескере отырып жүзеге
асырылады. Автоматтандыру жүйелері, әдетте, жаппай шығарылатын
автоматтандыру құралдары мен компьютерлік технологиялар негізінде
құрылуы керек. Бұл жағдайда комбинацияның қарапайымдылығымен
сипатталатын бірдей құрылғылар мен бірыңғай жүйелер қолданылуы керек.
Көбінесе өнеркәсіптік аспаптар мен автоматтандыру құралдарының
нормативтік жүйесінің құрылғыларын пайдалану қажет. Мүмкіндігінше
қалқандар мен пультке орнатылатын аспаптардың, басқару аппаратурасының
және сигнал берудің санын шектейді.
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5.2 Энергия қондырғыларының қуатын арттыру тәсілдері
Технологиялық қосылу қуатын арттыру кез-келген уақытта қажет
болуы мүмкін, тіпті бастапқыда бөлінген қуат сізге жеткілікті болып көрінсе
де. Егер сіз өндірісті кеңейтсеңіз, желіге жүктемені арттырсаңыз, бөлінген
қуат жеткіліксіз болуы мүмкін және оның көлемін ұлғайту қажет болады.
5.2.1 Қуатты арттыру әдістері
Еркін поршеньді ішкі жану қозғалтқышы мен электр генераторын
қамтитын энергия қондырғысының нақты қуатын арттыру әдісі, бұл энергия
қондырғысының нақты қуатын ұлғайтуға электр генераторының магниттік
тізбегіндегі магнит ағынының тұйықталу және ашылу арқылы электр
энергиясына айналдыру жиілігін арттыру арқылы қол жеткізіледі. Электр
генераторының арматурасының поршеньімен байланысқан магнит тізбегінің
саңылауында қозғалыс кезінде қозғалтқыш поршеньінің бір соққысы үшін
бір реттен көп. Эезектесетін тұйықтағыштар мен магнит ағынының
ажыратқыштары.
5.2.2 ДГҚ айналу жиілігін арттыру
қондырғыларының қуатын арттыру тәсілдері

жолымен

энергия

ДГҚ(дизель генераторлық қондырғы) айналу жиілігін арттыру немесе
ТЭД (тартқыш электр қозғалтқыш) қоздыру орамасына параллель қосылған
қосымша кедергіні қосу жолымен энергия қондырғыларының қуатын
арттыру тәсілдері
Генераторлардың синхронды (параллель) жұмысы – бірнеше ДГҚ
дизель-генераторлық қондырғыларының бір уақытта жұмыс істеуі есебінен
электр жүйесінің қуатын арттырудың және сенімділігін арттырудың
заманауи тәсілі. Генераторлық қондырғыны қосу-көбінесе резервті енгізу
автоматы (РАҚ) арқылы электр станциясы мен Тапсырыс берушінің желісін
апатсыз коммутациялауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар кешені.
Бұл жұмыстар кешені іске қосуды бастау үшін міндетті болып табылады.
Егер PNR көбінесе өндіруші сертификатталған мамандардың күшімен
жасалса, онда қосылу жұмыстарын тапсырыс берушінің күшімен де,
мамандандырылған компаниялардың күшімен де орындауға болады (мысалы,
генераторды орнату аясында).
Генераторды қосу кезінде кабельдердің үш тобын - күштік кабельдерді,
бақылау-өлшеу
кабельдерін
және
жеке
қажеттілік
кабельдерін
коммутациялауды жүзеге асыру қажет. Кейбір ерекше жағдайларда бақылауөлшеу кабельдерін немесе жеке қажеттілік кабельдерін қосу қажеттілігі
болмауы мүмкін. Алайда, бұл жалпы жағдайға әсер етпейді.
Қуат кабельдерін қосу
Қуат кабельдері-бұл тұтынушыға берілетін негізгі қуат сымдары. Бір
фазалы (220/230 В) электр станциясы үшін олардың екеуі бар (фаза+нөл), үш
157

фазалы электр станциясы үшін олардың төртеуі бар (үш фаза + нөл). Қуат
кабельдерін үш жолмен АВР (ажыратқыш) қосуға болады. Оларды үш
фазалы электр станциясының (төрт Қуат кабелі) мысалында қарастырыңыз.
1.
Барлық төрт кабель АВР-ға кіреді және олардың әрқайсысы тиісті
шинаға қосылады. Қосылудың бұл әдісі төрт полюсті АВР (ажыратқыш)
қолданылған жағдайда қолданылады. Мұндай АВР үш фазалық кабельді де,
нөлдік кабельді де ауыстырады (бұзады). Айта кету керек, төрт полюсті
АВРлар өте сирек қолданылады, және барлық өндірушілер арзандату үшін
үш полюсті АВРларды қолдануға тырысады (суреттегідей).
2. Егер үш полюсті АВР (ең көп таралған нұсқа) пайдаланылса, үш қуат
кабелі (үш фаза) АВР-ның тиісті шиналарына қосылады, ал нөлдік сым
АВР-да басталып, онда жалпы нөлмен біріктіріледі. Бұл опция АВРада
нөлге арналған бөлек автобус болған кезде қолданылады.
3. Егер АВРада нөлді біріктіру үшін жалпы шина болмаса (жоғарыдағы
нұсқада сипатталғандай), онда АВР шиналарына тек үш күш (фаза) кабелі
қосылады, ал нөл АВРдан тыс орналасқан жалпы шинада, мысалы,
объектінің ГРЩ-да біріктіріледі.
Бақылау-өлшеу кабельдері мен басқару кабельдері электр станциясы
автоматты режимде жұмыс істеп, кернеу жоғалған кезде өздігінен іске
қосылған жағдайда қолданылады. Осылайша, егер станция толығымен
қолмен жұмыс істесе немесе коммутация қолмен үш жақты ажыратқыш
арқылы
жүзеге
асырылса,
онда
бақылау-өлшеу
кабельдері
пайдаланылмайды. Желіні басқару блогының орналасқан жеріне
байланысты осы кабельдерді АВР-мен автоматтандырылған ДГҚ үшін
қосудың екі нұсқасы мүмкін:
Егер желіні бақылау блогынсыз қарапайым РАҚ пайдаланылған
жағдайда, желіні қадағалау (параметрлерді бақылау және өлшеу) желідегі
кернеуді талдайтын, генераторлық қондырғыны іске қосу/тоқтату туралы
шешім қабылдайтын және АВРа контакторларын ауыстырып қосуға бұйрық
беретін генераторлық қондырғының "ақылды" бақылау панелімен жүзеге
асырылады. Бұл орналасу Aksa, GESAN, PRAMAC және т. б. стационарлық
генераторларға тән. Желіні басқару блогының осы орналасуымен басқару
тақтасынан басқару кабельдерін қосуды қамтамасыз ету қажет (суретте
жасыл). Осы кабельдер арқылы басқару тақтасы желінің электрмен
жабдықталуының болуы (және сапасы) туралы ақпарат алады. Өлшеу
кабельдерінен басқа, бақылау тақтасынан АВР-ға сигналдық кабельді
(басқару кабелін) қосу қажет. Осы кабель арқылы басқару панелі АВРа
контакторларын (немесе Ажыратқышты, жетектерді) ауыстыруға сигнал
береді.
Егер генераторлық қондырғының басқару панелі өте қарапайым болса
және желіні басқару блогы АВРада орналасқан болса, онда бақылау-өлшеу
кабельдері қажет емес және тек АВР-дан генераторлық қондырғыға екі
басқару кабелін қосу қажет. осы кабельдер арқылы желіні басқару блогы
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генераторды іске қосу / тоқтату пәрменін жібереді. Мұндай байланыс
схемасы барлық дерлік портативті генераторларда қолданылады.

5.6-Сурет кабельдерді қосу схемасы
Резервтік генератор қондырғысының дұрыс жұмыс істеуі үшін оны
дайындық режимінде ұстау керек. Ол үшін генератордың жеке
қажеттіліктерін қамтамасыз ету қажет. Дизель генераторының жеке
қажеттіліктеріне аккумуляторлық батареяларды кем дегенде қайта зарядтау
және салқындатқышты жылыту (стационарлық қондырғылар үшін) кіреді. Өз
қажеттіліктерін қамтамасыз ететін кабель тапсырыс берушінің ГРЩ-дағы
жеке машинадан қосылады және генератордағы бөлек блокқа апарады
(әдетте басқару тақтасының астында). Мамандандырылған шешімдер үшін өз
қажеттіліктері қосымша жабдықты қамтуы мүмкін:
1.
Ауа-райының корпусындағы генератор қосымша майды жылыту,
корпустың ішкі кеңістігін жылыту, жылытылатын отын сүзгісі және іске
қосуды жеңілдететін басқа жабдықтармен жабдықталуы мүмкін.
2.
Контейнерлік электр станциясы әр түрлі жабдықтардың көп мөлшерін
қамтуы мүмкін. Сондықтан, осы мақсаттар үшін контейнерлерде көбінесе
жеке қажеттіліктер үшін бөлек қалқан жасалады.
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Сурет 5.7 Екі кабель арқылы қосылу схемасы
Шағын генераторлар үшін өз қажеттіліктері екі сыммен қосылады (бір
фаза, 220 В), ал үлкен немесе контейнерлік станцияларды төрт сыммен
қосуға болады (фазалық тир, 380 В).
ДГҚ дизель-генераторларын синхрондау тәсілдері
1. Дəл синхрондау
Бұл режимде әр генератордағы кернеу деңгейінің, ток жиілігінің және
фазаның тең мәніне қол жеткізу керек. Кернеу мен ток параметрлері берілген
мәндерге шыққан кезде жүктеме жалпы шинаға ауысады. DGU дәл
синхрондау режимінде дұрыс жұмыс істеуі үшін олар арнайы
контроллерлермен жабдықталуы керек (мысалы, Dse8610 Deepsea немесе D700 DATAKOM).

5.8 сурет -Контроллер
2. Дөрекі синхрондау
Бұл әдіспен генераторлардағы кернеудің, жиіліктің және фазалық
сәйкестіктің дәл теңдігі қажет емес. Генераторлардың әрқайсысының
жүктеме коммутациясы кернеудің төмендеуіне, токтың секіруіне және
жүйенің қосымша тозуына әкеледі.
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3. Самосинхронизация
Өзін-өзі синхрондау кезінде дизель генераторының қозғалтқышы
номиналды жылдамдыққа айналады және қоздыру тогы беріледі. Осының
арқасында DGU өзі желімен синхрондалады.
Генераторлардың синхронды жұмысын ұйымдастырудың артықшылықтары:

Әр дизель генераторы үшін жүктемені оңтайландыру. Мысалы, күндіз
зауыт немесе кәсіпорын 500 кВт электр энергиясын, ал түнде тек 100 кВт
электр энергиясын тұтынады. Бізге қуаты 20квт болатын 3 ДГУ сатып алу
қажет, оның 2-уі түнде өшіріледі, ал 1-уі номиналдан 50% - ға жұмыс істейтін
болады. Бұл ДГҚ ресурсын және отынды үнемдеу үшін қажет.

Электрмен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру. ДЭС-тің бірі
авария/жөндеу кезінде қуатты басқа генераторларға автоматты түрде қайта
бөлу орын алады. Негізгі желіден электр энергиясын беру тоқтатылған кезде
дизель-генераторлардың синхронды жұмысы электр энергиясын үздіксіз
беруді қамтамасыз етеді

Жоғары іске қосу токтары бар жабдықты іске қосу кезінде негізгі ДЭСтің жеткіліксіз қуатын өтеу

Бірнеше ДГҚ дизель-генераторлық қондырғыларын сатып алу және
синхрондау есебінен электр станциясының қуатын жалпы арттыру
мүмкіндігі. Аз қуатты бірнеше ДГУ бір үлкенге қарағанда үштен біріне
арзан.
Параллель жүйелерді орындау нұсқалары
ДГҚ-резервтік қорек көзі
Ең оңай жолы. Автоматты түрде іске қосылатын DGU электрмен
жабдықтаудың негізгі кірісіне резерв ретінде жұмыс істейді. Негізгі кірістегі
(электр желісі) кернеу жоғалған кезде DGU автоматты түрде іске қосылады,
кернеу параметрлерін салыстыру, синхрондау және дизель генераторынан
жүктемені одан әрі ауыстыру. Негізгі және резервтік енгізу арасындағы
ауыстырып қосуды басқару үшін АВР ДГУ қалқандарын пайдалану қажет.

Сурет 5.9 қуатты арттыру режимі
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Қуат жетіспеген кезде негізгі кіріс дизель генераторларын іске қосады
және оларды негізгі желімен синхрондайды. DGU жүктемеге қосымша қуат
береді және қажет болған жағдайда оны азайтады.
Негізгі қуат көзі (мобильді электр станциялары). Екі немесе одан да көп
дизель генераторы электр энергиясының жалғыз көзі ретінде параллель
жұмыс
істейді.
Бұл
режимде
генераторлар
автоматты
түрде
қосылады/өшіріледі және авариялар кезінде өзара резервтеледі.
ДГҚ синхрондау үшін РАҚ-мен басқару шкафтарын өндіру. Дизельгенераторлардың жұмысын синхронды схема бойынша басқару үшін АВР
ДГҚ басқару шкафтарын пайдалану қажет. Әдетте электр станцияларын
басқару шкафтары ажыратқыштардан, контроллерлерден, үздіксіз қуат
көздерінен, әртүрлі талдау және деректерді беру жүйелерінен тұрады.

5.10-сурет АВР 2в1 800А және 4 дизель-генератордың параллель жұмыс
істеуіне арналған синхрондау блогы бар ВРУ шкафтары
5.3 Энергетикалық қондырғылар мен қосалқы тетіктердің
конструктивтік ерекшеліктері мен қорғанысы
Үш фазалы электр желілерінде электрмен жабдықтау жүйелері жұмыс
істеген кезде электр жабдықтарының зақымдануы және күрделі жұмыс
режимдері мүмкін. Оқшаулаудың бұзылуымен, электр беру желілерінің
сымдары мен кабельдерінің үзілуімен, ауыстырып қосу кезіндегі
персоналдың қателіктерімен байланысты зақымданулар фазалардың өзара
немесе "жерге"қысқа тұйықталуына әкеледі. Қысқа тұйықталу кезінде жабық
тізбекте үлкен ток пайда болады, жабдық элементтеріндегі кернеудің
төмендеуі артады, бұл желінің барлық нүктелерінде кернеудің жалпы
төмендеуіне және тұтынушылардың жұмысының бұзылуына әкеледі.
Электр желілерінің күрделі жұмыс режимдері, әдетте, авариялар
нәтижесінде немесе жабдықтың апаттық ажыратылуынан кейін, кейінгі
жүктемелер мен кернеудің номиналды мәндерден ауытқуы кезінде пайда
болады. Бұл режимдер біраз уақыттан бері қолайлы деп саналғанымен, олар
электр желілерінің жұмысында әртүрлі зақымданулар мен бұзылулардың
алғышарттарын жасайды.
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Электр желілері жұмысының қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету
және авариялардың дамуын болдырмау үшін электр желісінің жұмыс
режимінің өзгеруіне тез ден қою, зақымдалған жабдықты ақаусыз жабдықтан
дереу ажырату және қажет болған жағдайда тұтынушылардың резервтік
қоректендіру көзін қосу қажет. Бұл функциялар релелік қорғаныс және
автоматика құрылғыларын орындайды.
5.3.1 Энергетикалық қондырғыларды таңбалау
Таңбалау дегеніміз-өнімнің қаптамасына бірегей идентификаторларды
қолдану. Таңбалаудың басты мақсаты-халық пен тұтынушыларды жалған
өнімнен қорғау және көлеңкелі бизнестің үлесін азайту. Энергетикалық
қондырғылар да таңбаланады.
5.3.2 Энергетикалық
схемалары

қондырғыларды

реттеу

және

қорғау

Энергетикалық қондырғыларды автоматты реттеу және оларды
автоматты басқару өнімділікті арттыруға және қызмет көрсетуші
персоналдың еңбек жағдайларын жеңілдетуге, сондай-ақ қондырғылардың
сенімділік дәрежесін және олардың үнемділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Автоматты реттеу реттелетін объектінің жұмыс жағдайының өзгеруіне
қарамастан бақыланатын параметрдің берілген мәнін қолдауды қамтамасыз
етеді (салқындатқыш су мен дизель майының температурасы мен қысымы,
дизель генераторының айналу жиілігі, қосалқы қазандықтың бу қысымы
және т.б.). Автоматты реттеу жүйесі (АТЖ) реттегіш пен реттелетін объектіні
қамтиды (5.11-сурет)

5.11-сурет автоматты реттеу жүйесінің схемасы
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Реттелетін объект (реттеу объектісі) — сыртқы жүктеменің немесе
реттеуші органдардың орын ауыстыруының әсерінен реттелетін шаманың
өзгеруіне әкелетін процестер жүретін агрегат, механизм немесе құрылғы.
Реттелетін объектілер-дизель, қазандық, жылу алмастырғыш және т.б.
реттелетін мән-физикалық көрсеткіш, реттелетін объектіде болатын
процестің күйін сипаттайтын параметр. Реттелетін шамаларға мыналар
жатады: дизельдің айналу жиілігі, судың, майдың, отынның температурасы,
майдың қысымы, отынның деңгейі мен тұтқырлығы және т.б. реттелетін
ағын - бұл объектіге жеткізілетін (немесе одан шығарылатын) орта, энергия,
оның мөлшерін өзгерту арқылы реттелетін шаманың берілген мәні
сақталады. Мысалы, жүктеме өзгерген кезде дизель генераторының қажетті
жылдамдығын ұстап тұру цилиндрлерге жеткізілетін дизель отынының
мөлшерін өзгерту арқылы жүзеге асырылады.
Сезімтал элемент (өлшеуіш) реттелетін шаманың ағымдағы мәнін
өлшейді, оны берілген мәнмен салыстырады және берілген мәннен ауытқу
жағдайында ауытқу шамасына пропорционалды шығыс сигналын береді.
Реттеуші орган реттелетін шаманың берілген мәнін қалпына келтіру
мақсатында реттелетін ағынның мөлшерін өзгертуді жүзеге асырады.
Реттеуші органның позициясы метр жасаған энергияға немесе көмекші
энергия деп аталатын сыртқы көзден алынған энергияға байланысты өзгеруі
мүмкін.
Практикалық тапсырма, 5-тараудағы бақылау сұрақтары
1.
Номиналды ток, номиналды кернеу дегеніміз не?
2.
Автоматика құрылғыларының элементтері қандай және оларға
сипаттама беріңіз?
3.
Қозғалтқыштың
сыртқы
және
ішінара
жылдамдық
сипаттамаларының айырмашылығы неде?
4.
Электр энергетикасы жүйесі деген не екенін түсіндіріп, желінің
технологиялық схемасын сипаттаңыз?
Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1.Автоматика энергосистем: учебник для вузов.– 3-е изд., исправленное /
Н.И. Овчаренко; под ред. чл.-корр. РАН, докт. техн. наук, проф. А.Ф.
Дьякова.–М.: Издательский дом МЭИ, 2009.– 476 с.
2 Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и
электроэнергетических систем.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с.
3 Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика
энергосистем. – М.: Энергоиздат, 1998 – 240 с.
4 Павлов Г. М., Меркурьев А. Г. Аварийная частотная разгрузка
энергосистем. Издательство Северо-Западный филиал АО «ГВЦЭнергетики» РАО «ЕЭС России», СанктПетербург, 1998.–52 с
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6-ТАРАУ ЭЛЕКТР
ЖӘНЕ БАПТАУ

МОНТАЖДАУ

ОПЕРАЦИЯЛАРЫН

СЫНАУ

Электр жабдығын баптау жөніндегі жұмыстар электр монтаждау
жұмыстары кешенінің мамандандырылған, соңғы бөлігі болып табылады
және негізгі электр монтаждау жұмыстарын жүргізетін және олардың көлемі
мен сапасына жауапты ұйымның (министрлік, трест) персоналы орындайды.
Электр техникалық іске қосу-жөндеу жұмыстары мыналарды
қамтамасыз етуі тиіс:

қолданыстағы ЭҚҚ-ға, жобаға, дайындаушы кәсіпорындардың
техникалық құжаттамасына (паспортқа, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа)
және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес электр жабдығын тексеру және
сынау;

кешенді немесе технологиялық қондырғыларды сынамалау тораптары
бойынша мүмкіндігі үшін электр жабдығының электрлік параметрлері мен
жұмыс режимдері;

Жобамен берілген технологиялық көрсеткіштер (жылдамдық
диапазоны, қысым, қысым, өнімділік) және жұмыс сенімділігі.
Барлық жүргізілген сынақтардың, баптаулар мен сынаулардың нәтижелері
негізінде жабдықтың және барлық электр қондырғысының әрбір бірлігінің
пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды беріледі.
Электр жабдықтарын жөндеу жұмыстары жөндеу ұйымының
кәсіпорындармен және тапсырыс беруші ұйымдармен тікелей келісімшарттары бойынша жүзеге асырылады, онда олардың көлемі, мерзімі және
оларды орындау шарттары, сондай-ақ өзара міндеттемелер мен кепілдіктер
көрсетілген. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау кезінде еңбек
қауіпсіздігі мен өндірістік санитарияның жалпы шарттарын тапсырыс беруші
қамтамасыз етеді [1].
6.1 Жылжымалы және шағын электр станцияларын жіктеу
Электр станциясы-әртүрлі тұтынушыларды электрмен жабдықтауға
арналған электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын қондырғылар,
жабдықтар мен аппаратуралар жиынтығы.
Қарапайым түрде, ең көп таралған автономды электр станцияларының
негізі ішкі жану қозғалтқышы және электр қозғалтқышы, тұрақты немесе
ауыспалы электр генераторы болып табылады, олар бір – бірімен тығыз
байланысты және амортизаторлар арқылы бекітілген-болат жақтау.
Қозғалтқышқа отын кіреді, ол "қайта өңделіп" білікке бекітілген қозғалтқыш
поршеньдерінің айналмалы-аудармалы қозғалыстарының энергиясын қуат
генераторына береді. Әрі қарай, фарадей заңы бойынша статордағы
ротордың айналмалы қозғалыстары электр тогына айналады.
Қозғалтқыш дұрыс және сенімді жұмыс істеу функциясын орындайтын
әртүрлі күрделі жүйелермен (іске қосу, қорғау, жылдамдықты тұрақтандыру,
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отын, майлау, салқындату, ауа беру, пайдаланылған газдарды шығару және
т.б.) жабдықталған.
Қуат генераторы синхронды немесе асинхронды болуы мүмкін. Қазіргі
уақытта өзін-өзі қоздыратын щеткасыз электр генераторлары кеңінен
қолданылады.
Дизельді қозғалтқышқа қосылған негізгі электр машинасы әдетте
синхронды генератор болып табылады, оны кейде жай генератор немесе
айнымалы ток генераторы деп атайды. Айнымалы ток генераторын
аккумуляторды зарядтау үшін дизельді қозғалтқышқа орнатылған зарядтау
генераторымен шатастырмау керек.
Электр станциясының жұмыс параметрлерін басқару және бақылау
үшін әртүрлі автоматтандыру дәрежесіндегі аналогты немесе электрондық
басқару пульті(басқару панелі) қолданылады [2].
I Мақсаты бойынша
1. Тұрмыстық (шағын электр станциялары)
2. Кәсіби
3. Жартылай өнеркәсіптік электр станциялары
4. Өнеркәсіптік электр станциялары
Қуат бойынша II
1. Қуаты аз (12 кВт дейін)
2. Орташа қуаты (12 кВт - 100 кВт)
3. Жоғары қуат (100 кВт жоғары)
III

Бастапқы қозғалтқыш және пайдаланылатын отын түрі бойынша

1. Бензин (бензин қозғалтқышымен жабдықталған)
2. Дизельді (дизельді қозғалтқышпен жабдықталған)
3. Газ (газ поршеньді немесе газ турбиналы
қозғалтқышпен жабдықталған электр станциялары)
IV Генератор шығаратын электр тогының түрі
бойынша:
1. Бір Фазалы (220 Вольт)
2. Үш Фазалы (380 Вольт)
V Жұмыс уақыты бойынша
1. Резервтік электр станциялары (электр энергиясының резервтік көзі
ретінде пайдалануға арналған). Әдетте АВР жүйесімен бірге орнатылады.
2. Негізгі электр станциялары (ұзақ уақыт электр энергиясының негізгі
көзі ретінде пайдалануға арналған).
3.
Апаттық электр станциялары (қысқа мерзімді үздіксіз жұмыс істеуге
арналған-10 сағаттан аспайды, әдетте ауаны салқындатады және
қозғалтқыштың айналымы 3000 айн/мин).
4.
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VI Ұшырылым түрі бойынша

Қолмен іске қосылатын электр станциялары.
Электр стартерімен және аккумуляторлық батареямен жабдықталмаған
тұрмыстық және шағын электр станцияларында арнайы сымға (кик-стартер)
қолмен күрт жұлу арқылы жүзеге асырылады.

Электрмен іске қосылатын электр станциялары.
Кәсіби, жартылай өнеркәсіптік және өнеркәсіптік қондырғыларда
қозғалтқышты іске қосу, бастау түймесін қолмен басу (тұтану кілтін бұру).

Автоматты іске қосылатын электр станциялары.
Электрлік стартермен бірдей, тек іске қосу автоматты режимде жүреді
(автоматтандырудың 2-ші дәрежесі). Бұл жағдайда қуатты контакторлар тобы
бар электронды, автоматты басқару пульті қолданылады. Басқару тақтасы
негізгі қуат көзінен сигналды бақылайды. Сигнал жоғалған кезде қозғалтқыш
автоматты түрде іске қосылады және контакторлар негізгі қуат желісінен
электр станциясынан жұмысқа ауысады. Тиісінше, сигнал пайда болған кезде
тоқтау пайда болады және контакторлар негізгі қуат желісінен (мемлекеттік
электр желісі) электрмен жабдықтауға оралады.
VI Орнату түрі бойынша
1.
Стационарлық (бір жерде орнатылған рамалық агрегаттар)
2.
Жылжымалы электр станциялары (мобильді) - портативті, тіркемеде,
автомобильде болуы мүмкін
Үшін қолданылады:
- орналасқан жерін мезгіл-мезгіл өзгертетін тұтынушыларды электрмен
жабдықтау;
- уақытша тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету;
- тұрақты электр станцияларын пайдалануға бергенге дейін немесе
тұтынушылардың электр қондырғыларын қолданыстағы электр желілеріне
қосқанға дейін тұтынушыларды электрмен жабдықтау;
- мұндай тұтынушыларды тамақтандыру үшін электр энергиясының
резервтік көздері ретінде, электрмен жабдықтаудағы үзіліс тіпті қысқа
уақытқа да қолайсыз, себебі ол жұмысты толығымен тоқтатып, үлкен
материалдық зиян келтіруі мүмкін.
VIII Атмосфералық құбылыстардан қорғау әдісі бойынша

Ашық (жақтауда) - бөлмеде орнатылған.

Ашық аспан астында орнатуға арналған (қондырғы жұмысының
шуылын азайту үшін бөлмеде де орнатуға болады). Теріс
температура
кезінде жұмыс істеу үшін дизельді қозғалтқышқа сұйық жылытқыш (АЖТ)
қосымша орнатылады.

Контейнерде, шағын контейнерде, шассидегі контейнерде, кунгте.
Генераторлар, генераторлық қондырғылар-бұл резервтік немесе негізгі
электр көзі ретінде пайдаланылатын автономды электр көздері.
Резервтік қуат көзі ретінде генераторлар электр энергиясының үздіксіз
берілуін қамтамасыз ету үшін негізінен апаттар немесе орталық электр
желілеріндегі ақаулар үшін қолданылады. Электр энергиясының орталық
167

желілері толығымен жоқ жерлерде (мысалы, алыс экспедициялық жерлерде
немесе құрылыс кезінде) генераторлық қондырғылар электр энергиясының
негізгі көзі ретінде қолданылады.
Жұмыстың мәні-механикалық энергияны электр энергиясына
түрлендіру-барлық генераторлық қондырғылар үшін бірдей. Бірақ сонымен
бірге генераторларды көптеген параметрлер бойынша жіктеуге болады:
энергия көзінің түріне, өндірілетін электр түріне, ұтқырлық дәрежесіне,
мақсатына және басқаларына байланысты.
Генераторларды жіктеудің маңызды түрлерін және әр түрдің негізгі
ерекшеліктерін қарастырыңыз.
Генераторды айналдыру үшін қолданылатын энергия көзінің
түріне байланысты.
Генератор қондырғыларында айналу үшін жетек ретінде табиғи
энергия (жел, су), әртүрлі отын түріндегі қозғалтқыштар (бензин, дизель
отыны, сұйытылған немесе табиғи газ) немесе кез-келген жұмыс істейтін
машинаның білігі (мысалы, трактор) пайдаланылуы мүмкін.
Табиғи энергияны пайдалану арзан, бірақ сонымен бірге мұндай
генераторлық қондырғының орналасу нұсқалары климаттық жағдайлармен
қатты шектеледі.
Сондықтан қозғалтқыштарға қосылған генераторлар болып табылатын
генераторлық қондырғылар кеңінен қолданылады. Пайдаланылған отын
түріне байланысты бұл қондырғылар бензин, дизель немесе газ болуы
мүмкін.
Егер сізде тұрақты қуат көзі болса, бензин генераторларын қолданған жөн,
бірақ электр қуатын өшіру және өшіру сәттері болады.
Бензин
генераторы тұрақты электрмен жабдықтауға жарамайды, бірақ уақытша қуат
көзі ретінде үлкен жетістікпен қолданылады. Бұл электр генераторларындағы
бензин шығыны сағатына орташа есеппен 1-ден 2,5 литрге дейін. Олардың
кемшілігі-күнделікті жұмыс ресурсы - 12 сағатқа дейін. Бензинмен жұмыс
істейтін электр генераторы дизельге қарағанда әлдеқайда арзан, бірақ отын
мен техникалық қызмет көрсету құны қымбатырақ [2].
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6-Сурет-орнату схемасы
Дизель генераторлары бензинге қарағанда күшті және тіпті үлкен үйді электр
қуатымен қамтамасыз ете алады. Бензинмен
салыстырғанда
олардың
жұмыс ресурсы сәл үлкен, отын шығыны айтарлықтай төмен.
Мұндай электр станциялары жоғары айналмалы (3000 айн / мин) және
төмен айналмалы (1500 айн / мин). Жылына шамамен 500 сағат электр
станциясын қолдана отырып, дизельді электр станцияларын қозғалтқыш
білігінің айналу жиілігі минутына 3000 айналымда қолданған жөн. Ұзақ
жұмыс қажет болған кезде төмен айналмалы дизельді электр генераторларын
пайдалану керек, себебі оларда отын шығыны аз және шу деңгейі төмен, ал
жұмыс ресурсы көп. Алайда, осының бәрімен олардың құны да жоғары [3].

6.2 Сурет –Электр станциялары
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Газ генераторлары-цилиндрлердегі сығылған газдан да, газ құбырынан да
жұмыс істей алады.
Сұйытылған газбен жұмыс істей отырып, бұл агрегат
бензинмен және дизель-генераторлармен салыстырғанда отынды 2 есе аз, ал
магистральдағы газды 17 есе аз жұмсайды. Газ электр генераторында дизель
және бензин генераторларының ресурсынан кемінде 30% артық моторесурс
бар. Ия, және олардың қызмет ету мерзімі әлдеқайда ұзағырақ – бұл тікелей
пайдаланылатын отынға байланысты.

6-Сурет-орнату схемасы
Сондай-ақ бар генератор, қуат тракторын немесе басқа жұмыс істейтін
машиналарды таңдау білігінен жетегі бар. Мұндай жабдық ірі мал
фермаларында, шошқа фермаларында, түрлі жабдықтарды қосу үшін
қолданылады. Бұл техниканың жұмыс принципі-қуат алуды білікке орнату,
оны айналдыру арқылы құрылғы генераторын іске қосады.

6.4-Сурет-генераторлық қондырғылардың сыртқы түрі
Өндірілетін электр энергиясына байланысты:
- тұрақты немесе айнымалы ток
- жиілігі 50 немесе 60 Гц
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- бір немесе үш фаза
Қазіргі заманғы электр құрылғыларын қуаттандыру үшін жиілігі 60 Гц
(американдық стандарт) немесе 50 Гц (еуропалық стандарт) бір немесе үш
фазалы айнымалы ток генераторлары қолданылады.
Бір фазалы генераторлар-бұл бір қуат желісі және бір жерге қосу желісі
бар кернеу көзінің түрі. Онда синусоидта өзгеретін бір ғана кернеу бар. Үш
фазалы генераторда электр энергиясын беру үш қуат желісі және бір жерге
қосу желісі арқылы жүзеге асырылады.
Бір фазалы электр станциялары үйде пайдалануға ыңғайлы. Олардың
басты міндеті-220 Гц жиілігі бар 50 В айнымалы ток шығару, бұл қарапайым
үйдегі электр желісінің аналогы.
Үш фазалы электр станциялары-бұл қарапайым тұтынушылардан
басқа, үш фазалы электр құрылғыларын (дәнекерлеу машиналары, станоктар
және т.б.) қуаттауға мүмкіндік беретін күрделі құрылымдар. Бақылау
тақтасындағы кез-келген үш фазалы генераторда арнайы розеткалар мен
терминал блоктары болуы керек, олардың шығысында кернеуі 380/220 В,
жиілігі 50 Гц. Бұл құрылғылар тұрмыстық пайдалану үшін де,
мамандандырылған өнеркәсіптік электр құрылғыларын қуаттандыру үшін де
қолайлы әмбебап шешім болып табылады.
Үш фазалы генераторды таңдағанда, оның қуаты фазалар арасында біркелкі
бөлінетінін атап өткен жөн. Басқаша айтқанда, егер генератордың жалпы
қуаты 9 кВт болса, онда әр фазада ол 3 кВт - қа тең болады-сәйкесінше 4 кВт
қуаты бар бір фазалы қуат тұтынушысы жұмыс істемейді.
Үш фазалы генератордың фазалары бойынша жүктеме біркелкі бөлінуі
керек. Бұзылулардың алдын алу үшін фазалар арасындағы жүктеме
айырмашылығы 25% - дан аспайтын етіп мұқият бақылау керек.
Үш фазалы генератор қондырғысының фазаларын бір-бірімен жабуға
қатаң тыйым салынады.
Ұтқырлық дәрежесіне және мақсатына қарай генераторлар
жылжымалы (жылжымалы) немесе стационарлық болуы мүмкін.
6.2 Энергия қондырғыларын монтаждау, пайдалану және жөндеу
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
Кез-келген кәсіпорынның жылу энергетикасы сияқты күрделі кешеннің
барлық жүйелері мен элементтері адамның пайдалануға қатысуы арқылы
ғана біртұтас болады. Сайып келгенде, тек операциялық персонал жүйелер
мен жабдықтардың қауіпсіздігін, сенімділігі мен жоғары тиімділігін
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, пайдалану мәдениетінің осы
көрсеткіштерге әсері жабдықты жобалау, дайындау және орнату сапасының
әсеріне сәйкес келеді. Штаттан тыс жағдайларда қызмет көрсететін
персоналдың рөлі ерекше, бұл қалыпты жұмыс режимінің бұзылуы тез
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жойылатынына және ауытқулардың салдары локализацияланатынына немесе
жағдай ауыр апатқа ұшырайтынына байланысты. Кәсіпорындардың жылутехникалық
кешендері
және
олардың
жабдықтары,
әдетте,
автоматтандырылған басқару және қорғаудың дамыған жүйесімен
жабдықталған. Бұл қызметкерлерді күнделікті және монотонды жұмыстан
босатуға мүмкіндік береді және тез ағып жатқан процестермен күрделі
жағдайларды басқаруға көмектеседі. Алайда, бұл кезде адам мен автоматика
жүйелері арасында міндеттерді бөлудің күрделі міндеті туындайды [3].
Пайдалану процесіне қатысқан адамның артықшылығы-шектеулі ақпаратпен
шешім қабылдау қабілеті, дамыған түйсігі, икемділігі және жоспарлауы,
бірдей операцияны әртүрлі тәсілдермен орындау мүмкіндігі.
Кемшіліктерге-ақпаратты көлемі мен жылдамдығы бойынша
қабылдаудың шектеулі мүмкіндіктері, сезім мүшелерінің шектеулі
қабілеттері, шаршағыштық, ыңғайлы жағдайлардың қажеттілігі, шешім
қабылдаудағы салыстырмалы баяулау және қателіктер жіберу мүмкіндігі.
Сондықтан автоматты жүйелер адамның қадір-қасиетін кеңейтуі маңызды.
Бұл адам функциялары мен автоматика арасындағы айырмашылықты
анықтайды.
Атап айтқанда, адам тез өтетін процестер кезінде автоматика
әрекеттеріне, ең алдымен, авариялық қорғау әрекеттеріне араласпауы тиіс.
Сонымен бірге автоматиканы қолдану адамды басқару саласынан
шығармайды. Оператор бақылау және басқару жүйелері берген ақпарат
бойынша осы жүйелердің жай-күйін және олар басқаруды өзіне алудан бас
тартқан жағдайда қадағалауға міндетті. Осылайша, адам автоматты басқару
және басқару жүйесінің "резервтік элементі" болуы керек және ең маңызды,
негізгі шешімдер қабылдауы керек.
Техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) және жөндеуді ұйымдастыруға
қондырғылар мен желілер бекітілген әкімшілік-техникалық персонал
жауапты болады. ТҚК және жөндеу көлемі жабдықтың, қондырғылар мен
желілердің жұмысқа қабілетті жай-күйін ұстап тұру қажеттілігімен
айқындалады.
ТҚК кезінде бақылау сипатындағы операцияларды жүргізу керек:
- тексеру, пайдалану нұсқаулықтарының сақталуын қадағалау,
техникалық сынау және техникалық жай-күйін тексеру, сондай-ақ қалпына
келтіру сипатындағы кейбір технологиялық операциялар;
- едәуір бөлшектемей істен шыққан бөлшектерді реттеу және баптау,
тазалау, майлау, ауыстыру, ұсақ ақауларды жою. ТҚК және жөндеу жүйесі
сақтандыру сипатында болуы тиіс.
ТҚК мен жөндеуді жоспарлау кезінде операциялардың еңбек
сыйымдылығын,
олардың
ұзақтығын,
персоналға,
материалдарға,
жинақтаушы бұйымдарға және қосалқы бөлшектерге қажеттілікті есептеу
жүргізілуі тиіс.
ТҚК және жөндеу жүйесінде көзделуі тиіс:
- ТҚ және жөндеуді дайындау;
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- Жабдықты жөндеуге шығару;
- қондырғылар мен желілердің техникалық жағдайын бағалау және
ақаулы ведомостарды құрастыру;
− өткізу және жөндеу;
− құрал-жабдықты жөндеуден қабылдау;
- ТҚК және жөндеуді орындау туралы бақылау және есеп беру.
6.2.1 Жылу өндіргіш қондырғылар мен желілерді жөндеу
Жылу қондырғылары мен желілерін жөндеудің негізгі түрлері күрделі
және ағымдағы болып табылады. Күрделі жөндеу кезінде базалықты қоса
алғанда, кез келген бөліктерді ауыстыра немесе қалпына келтіре отырып,
жарамдылығы және толық (немесе толық ресурсқа жақын) қалпына
келтірілуі тиіс.
Ағымдағы жөндеу кезінде жұмыс қабілеттілігі қалпына келтірілуі,
жекелеген бөліктері(базалықтан басқа) ауыстырылуы және (немесе) қалпына
келтірілуі тиіс.
Типтік күрделі жөндеу кезінде, мысалы, қазандық агрегаттары келесі
жұмыстарды орындайды:
- қазандықты және оның құбырларын толық қысым кезінде толық
сыртқы тексеру; қазандықты тоқтатқаннан және босатқаннан кейін толық
ішкі тексеру;
− ақауларын ауыстыра отырып, барлық қыздыру беттері
құбырларының сыртқы диаметрлерін тексеру; - бу қыздырғыш құбырларын,
қызып кету реттегіштерін, сынама іріктегіштерді, тоңазытқыштарды және т.
б. жуу.;
− қазандық арматурасының және басты бу құбырларының жағдайын
тексеру және жөндеу (немесе ауыстыру); - от жағу механизмдерін тексеру
және жөндеу (қоректендіргіш, тізбекті тор, диірмен, жанарғылар және т. б.).);
- қазандықтың, гарнитураның, қыздырудың сыртқы бетін тазалауға
арналған құрылғылардың қаптауын тексеру және жөндеу;
- ауа жолы мен ауа жылытқышты престеу, ауа жылытқышты жөндеу;
- газ жолын престеу және оны тығыздау;
- тартқыш үрлеу құрылғыларының және олардың осьтік бағыттаушы
аппараттарының жай-күйін тексеру және жөндеу;
- күл ұстағыштар мен күл шығару құрылғыларын тексеру және жөндеу;
- барабандар мен коллекторлардың қыздыру беттерін сыртқы және ішкі
тазалау;
- қожды жою жүйесін тексеру және жөндеу;
- қазандықтың ыстық беттерінің жылу оқшаулауының жағдайын
тексеру және жөндеу. Қазандықтарды күрделі жөндеу 1-2 жылда бір рет, ал
үзіліссіз жұмыс істейтін жылу желілерін күрделі жөндеу 2-3 жылда бір рет
жүргізіледі.
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Әдетте, қазандықты күрделі жөндеумен қатар оның қосалқы
жабдықтары, өлшеу құралдары және автоматты реттеу жүйесі жөнделеді.
Күрделі жөндеудің ұзақтығы 30...40 тәулікті құрайды.
Жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде оны тазалау және тексеру, тез
тозатын бөлшектері бар тораптарды ішінара бөлшектеу және өз ресурсы
таусылған бөлшектерді ауыстыру, жекелеген бөлшектерді жөндеу немесе
ауыстыру, пайдалану процесінде анықталған ақауларды жою, ақаулардың
алдын ала ведомосын жасау және тапсырыстарды дайындау немесе қосалқы
бөлшектерге сызбаларды салыстыру жүргізіледі.
Қазандық агрегаттарын ағымдағы жөндеу 3-4 айда бір рет, ал жылу
желілерін – жылына кемінде бір рет жүргізіледі. Ағымдағы жөндеудің
ұзақтығы орташа алғанда 8 ... 10 тәулікті құрайды. 25 жабдықтың ұсақ
ақаулары (булану, шаңдану, ауа сору және т.б.), егер бұл қауіпсіздік
ережелерімен рұқсат етілсе, оны тоқтатпай жойылады. Жабдықты жұмыстан
жоспарлы шығару жүйесі жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) деп
аталады.
Жалпы кәсіпорындарда және оның әр бөлімшесінде кәсіпорынның бас
инженері бекіткен кестеге сәйкес орындалатын ағымдағы және күрделі
жөндеулерден тұратын PPR жүйесі жасалуы керек.
Жабдықты пайдалану кезінде апаттардың салдарын жою үшін
жоспарлы жөндеулерден басқа, авариялар нәтижесінде зақымданған тораптар
мен бөлшектерді қалпына келтіру мақсатында қалпына келтіру жөндеулерін
жүргізу қажет. Талдау көрсеткендей, көптеген апаттардың себебі жабдықтың
шамадан тыс жүктелуі, пайдалану ережелерінің бұзылуы және жоспарлы
жөндеу сапасының төмендігі болып табылады. Жөндеуді жоспарлау
перспективалық, жылдық және айлық жоспарларды әзірлеуден тұрады. Бұл
бас энергетик (механика) бөлімдерімен айналысады[4].
ППР жоспарлау кезінде жөндеу ұзақтығы, жұмыстың ұтымды бөлінуі,
цехтар мен мамандықтар бойынша қызметкерлер санын анықтау қажет.
Жылу техникалық жабдықты жөндеу технологиялық жабдықты жөндеумен
және оның жұмыс режимдерімен байланыстырылуы тиіс. Мысалы,
қазандықтарды күрделі жөндеу жазғы кезеңде, ал ағымдағы жөндеу-төмен
жүктеме кезеңінде жүргізілуі керек.
Жөндеуді жоспарлау желілік модельге негізделуі керек, оның құрамына
жөндеуге шығарылатын белгілі бір жабдықтың желілік кестелері кіреді.
Желілік диаграммада жөндеудің технологиялық процесі көрсетілуі керек
және жөндеу жұмыстарының барысы туралы ақпарат болуы керек, бұл сізге
материалдарды, еңбек пен уақытты аз жұмсауға мүмкіндік береді.
Жабдық пайдалану процесінде тозуға ұшырайды және өзінің бастапқы
жұмыс қабілетін жоғалтады. Жоғары сапалы жөндеу арқылы жабдықтың
жұмысын қалпына келтіруге болады, ал пайдалану ережелерін сақтай
отырып, бөлшектердің тозуын азайтуға болады. Технологиялық жабдыққа
қызмет көрсету жұмыс режимдерін бұлжытпай сақтауға, тетіктерді майлауды
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және оның үздіксіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін басқа да іс-шараларды
жүргізуге міндетті пайдаланушы персоналға жүктеледі.
Жабдықтың жеңіл ақауларын жою (толтырмалардың, төсемдердің
тозуы, болттарды, стопорларды, түйреуіштерді ауыстыру және т.б.) жабдық
тетіктері жұмыс істемеген кезде өндірістік процесс аяқталғаннан кейін
жүргізіледі. Осы кезеңде олардың жұмыс істеуін анықтау және алдағы
жөндеуге шаралар әзірлеу үшін тораптар мен бөлшектерге тексеру
жүргізіледі. Өндірістің үздіксіз процестері жағдайында тексеру және
ағымдағы жөндеу жүргізу үшін жабдықты тоқтату міндетті түрде айына
кемінде бір рет жүргізіледі. Тозған бөлшектерді ауыстыру арқылы күрделі
жөндеу кәсіпорында белгіленген және келісілген кестеге сәйкес жүзеге
асырылады.
Кездейсоқ немесе авариялық жөндеулер нәтижесінде жекелеген
тораптар мен бөлшектердің бұзылуынан және ақаулығынан туындаған
жабдықтардың тұрып қалуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар пайдалану
персоналының жұмысында басты орын алуы тиіс. PPR жүйесі Жабдық
бөлшектерінің мерзімінен бұрын тозуын және жоспарланған мерзімде алдыналу жұмыстарын жүргізу арқылы мүмкін болатын бұзылулар мен апаттардың
алдын алуға қызмет етеді.
РПР жабдықтарын қалыпты жүргізу үшін бірқатар дайындық
жұмыстарын жүргізу қажет, соның ішінде:
- ЖЖЖ жүйесімен қамтылуға жататын машиналарды, аппараттарды
және коммуникацияларды толық есепке алу;
- жабдыққа техникалық паспорт жасау және оларды жүйелі жүргізу;
- агрессивті ортада жұмыс істейтін аппаратура мен құбырларға
коррозияға қарсы карталарды жасау;
- Жабдықты жөндеуге техникалық шарттарды әзірлеу;
- қызмет етудің нормативтік мерзімі мен қойма қорының нормаларын
көрсете отырып, қосалқы бөлшектерді, ауысымдық тораптар мен
агрегаттарды дайындауға техникалық шарттар, альбомдар, сызбалар және
спецификацияларды жасау;
- Жабдықты жөндеуді орындау үшін қажетті қосалқы материалдарды,
прокатты, құбырларды, табақты металды және сатып алынатын бұйымдарды
жұмсау нормаларын әзірлеу;
- ЖАЖ жылдық және айлық жоспарларын, сондай-ақ олардың
орындалуын ұйымдастыру және бақылау жүйесін әзірлеу;
- жарылыс қауіпті және улы заттар өңделетін ыдыстар мен
аппараттардың ішінде от және газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге байланысты
жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған нұсқаулықтарды әзірлеу;
- жөндеудің барлық түрлерін табысты орындауға, шығындарды
арзандатуға
және
жөндеу
мерзімдерін
қысқартуға
бағытталған
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды әзірлеу.
Барлық жөндеу жұмыстарының алдында жөндеу аралық қызмет
көрсету кезеңі болады, оған мыналар кіреді:
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- майлау
- сүрту
- тұрақты сыртқы тексеру
- жұмыстағы ақауларды анықтау,
- сақтандырғыш құрылғылардың жарамдылығын тексеру
- май және салқындату жүйелерінің жай-күйі
-үздіксіз
пайдалануды
қамтамасыз
ететін
Бақылау-өлшеу
аспаптарының, жетек механизмдерінің және басқа да құрылғылардың
жарамдылығы.
Бұл жұмыстарды орындау жұмыс нұсқаулықтарына сәйкес пайдалану
персоналының күшімен орындалады.
Ағымдағы жөндеуді механик немесе шебердің басшылығымен қызмет
көрсетуші персонал кесте бойынша жүргізеді. Бұл ретте бөлшектердің
техникалық жай-күйін анықтау және ұсақ ақаулықтарды жою мақсатында
жекелеген тораптар мен механизмдерді ішінара бөлшектеу жүргізіледі. Бұл
ретте задирлерді тазалау, люфттер мен саңылауларды реттеу, сондай-ақ май
мен термостатикалық сұйықтықтарды ауыстыру жүргізіледі.
Жабдықты күрделі жөндеу қалпына келтіру жөндеуі болып табылады,
онда тораптар мен бөлшектердің мөлшерін монтаждық рұқсаттарға жеткізу
үшін машиналар мен аппараттарды толық бөлшектеу жүргізіледі.
Күрделі жөндеулерді орындауға жасалған шарт бойынша
мамандандырылған құрылыс-монтаж ұйымдары тартылады. Жабдық
алынып, жөндеу үшін мамандандырылған шеберханаларға жіберілуі мүмкін.
Жабдыққа күрделі жөндеу жүргізуге қажетті материалдар мен қосалқы
бөлшектердің тізбесін қоса бере отырып, ақаулық ведомосы мен шығыстар
сметасы жасалады. Жабдықты күрделі жөндеу көлеміне тек тозған
бөлшектерді қалпына келтіруді ғана емес, сонымен қатар жабдықты
жаңартуды да қамтамасыз ететін барлық слесарлық-монтаждық,
электротехникалық, құрылыс және арнайы жұмыстар кіруі керек.
Күрделі жөнделген жабдық бос жүрісте де, жүктемеде де сыналады.
Жабдықты қабылдауды құрамында бас механик, өндірістік цех бастығы және
күрделі жөндеу жүргізуге жауапты адамдар бар Комиссия жүргізеді.
Қабылдау актісін бас инженер немесе директор бекітеді және
жабдықтың паспортында сақталады.
Мұндай қателіктерге мыналар жатады:
- сертификаттар мен материалдар;
- бөлшектер мен жабдықтардың құрылымдық өзгерістері енгізілген
сызбалар мен эскиздер;
- беріктікке сынау және техникалық тексеру туралы хаттамалар және т.
б. Жабдықтың ЖЖЖ кесте бойынша жабдықтың практикалық жұмыс
уақытының нормалары және оның жөндеуде тұрып қалуы негізінде
жүргізіледі.
Уақыт нормалары жабдықтың түріне, оның мақсатына, дизайн
ерекшеліктері мен жұмыс режиміне байланысты. Жабдықтың жалпы жұмыс
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уақыты шартты түрде жылына 8640 сағатқа тең нормаларда қабылданады.
Осы кезеңде жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуі үшін профилактикалық
жұмыстар (жөндеулер) жүргізіледі. Күрделі жөндеу арасындағы жабдықтың
ұзақтығы әдетте жөндеу циклі деп аталады. Жаңа жабдық үшін жөндеу
аралық цикл оны алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі пайдалану кезеңіне тең.
Ағымдағы және күрделі жөндеу арасындағы жабдықтың ұзақтығы
жөндеу кезеңі деп аталады. Жөндеу циклінің ұзақтығы тұрақты емес және
жұмыс уақытына, күрделі жөндеу санына және жабдықты пайдалану
режиміне байланысты өзгереді.
Әдетте, әрбір кезекті жөндеудің жөндеу аралық циклінің ұзақтығы
10...15% - ға азаяды.
Жөндеу аралық цикл бірқатар ағымдағы жөндеулерді қамтиды.
Жабдықтың әр түрі жөндеу циклінің өзіндік құрылымына ие. Әрбір өндіріс
пен кәсіпорын бойынша жөндеу жұмыстарының орташа жылдық еңбек
сыйымдылығы машиналардың, аппараттар мен қондырғылардың әрбір түрі
үшін жабдықты жөндеуге жұмсалатын шығындарды жиынтықтау арқылы
жүзеге асырылады.
Жабдыққа қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыруды бағалау
пайдалану сенімділігі коэффициенті болып табылады, ол пайдалану
кезеңіндегі жабдықтың жұмыс уақытын және оның тоқтап қалу уақытын
анықтайды. Бос тұрып қалудың жиынтық уақытына көзделмеген
жөндеулерден, реттеулерден, реттеулерден, тазалаудан, майдың өзгеруінен
және ақаулықтарды жоюға байланысты басқа да жұмыс түрлерінен
туындаған барлық бос тұрып қалу кіреді. Ұйымдастырушылық себептерге
байланысты тоқтап қалу уақыты пайдалану сенімділігі коэффициентін
есептеуге енгізілмейді.
Жылу алмастырғыш қондырғылар үшін пайдалану сенімділігі
коэффициенті 0,75...0,85 аралығында болады. Егер техникалық себептер
бойынша ол 0,6-ға тең болса, онда өндірісте резервтік жабдық болуы қажет.
Жылу жабдықтарын жөндеуді ұйымдастырудың үш түрі қолданылады:
экономикалық, орталықтандырылған және аралас. Шаруашылық түрінде
барлық жұмыстарды кәсіпорын персоналы жүргізеді. Бұл ретте жөндеуді
тиісті цехтың персоналы (цех тәсілі) немесе кәсіпорын персоналы
(орталықтандырылған шаруашылық тәсілі) орындауы мүмкін.
Цех әдісі өте сирек қолданылады, себебі ол тиімсіз. Орталықтандырылған
шаруашылық әдіспен кәсіпорындарда арнайы жөндеу цехы құрылады, онда
кәсіпорынның барлық бөлімшелерінде жөндеу жұмыстарын жүргізетін
арнайы бригадалар құрылады.
Бұл әдіс көптеген шеберханаларда жылу жабдықтары бар ірі кәсіпорындар
үшін қолайлы. 29 ең прогрессивті орталықтандырылған жөндеу әдісі болып
табылады, онда күрделі жөндеу жұмыстары заманауи механикаландыру
құралдарын қолдана отырып, бірыңғай нормалар мен технологиялық
процестерге сәйкес жүзеге асырылады. Бұл тәсілде жөндеу жұмыстарын
мердігерлік шарттар бойынша мамандандырылған ұйымдар орындайды, бұл
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жөндеудің жоғары сапасын қамтамасыз етеді және жабдықтың тұрып қалу
мерзімін қысқартады.
Жөндеуді ұйымдастырудың аралас формасы экономикалық және
орталықтандырылған жөндеу нысандарының үйлесімін білдіреді. Жылу
жабдықтарын күрделі және кейде күрделі жөндеу кезінде жұмысты
ұйымдастыру жобасы (ЖҰЖ) жасалуы керек.
Жұмысты ұйымдастыру жобасы әдетте мыналарды қамтиды:
- жұмыс көлемінің тізімдемесі;
- дайындық жұмыстарының кестесі;
- жүк ағындарының схемалары;
- жөндеудің технологиялық кестесі;
- технологиялық карталар;
- ауыстырмалы бөлшектер мен тораптарға арналған спецификациялар;
- құралдар мен материалдар тізімі;
- жөндеу формулярлары;
- жұмыс орнын ұйымдастыру бойынша нұсқаулар.
Жұмыс көлемінің тізімдемесі-жедел және жөндеу журналдарындағы
жазбаларға, тексеру актісіне, авариялық актілерге және пайдалану
бақылаулары мен сынақтарының нәтижелеріне сәйкес жабдықтың
техникалық жай-күйінің сипаттамасы берілетін маңызды құжаттардың бірі.
Сондай-ақ реконструкциялау жөніндегі жұмыстар (егер олар белгіленген
болса) көрсетіледі. Жұмыс көлемі жабдықтың жағдайына байланысты.
Қосалқы бөлшектерді, материалдарды, сызбаларды және т. б. дайындау
үшін тізімдеме алдын ала жасалады. Агрегат тоқтағаннан кейін оған
түзетулер енгізіледі. Жұмыс көлемінің ведомосына сәйкес дайындық
жұмыстарының кестесі жасалады, онда дәнекерлеу газын, сығылған ауаны,
суды, уақытша электрмен қоректендіруді, такелаждық механизмдерді
орнатуды және т. б. жұмыс орындарына жеткізу бойынша жұмыстар
көрсетіледі.
Жүк ағындарының схемасы жүктердің, материалдардың және істен
шыққан жабдықтар мен металл сынықтарының қозғалысын ұтымды ету үшін
жасалады. Схемада механизмдер мен көлік құрылғыларының орналасуын
көрсету керек. Ірі және ауыр салмақты бұйымдарды бөлшектеу және
монтаждау кезінде осы операциялар үшін егжей-тегжейлі схемалар жасалуы
керек. Осы схемаларды әзірлеу кезінде қолданыстағы жабдықтың жанында
жұмыс істеудің ерекше жағдайларын ескеру қажет.
Жөндеудің технологиялық кестелері (көлем тізімдемесі негізінде)
жұмыстың реттілігін, ұзақтығын және режимін, сондай-ақ тізімдемеде
қамтылған барлық жұмыстар үшін жұмыспен қамтылған жұмысшылардың
санын айқындауға тиіс.
Технологиялық карталар ең маңызды жөндеу жұмыстарына ғана
жасалады және мыналарды қамтиды: барлық операциялар мен олардың
көлемі, технологиялық жағдайлар, нормалар, құралдар, материалдар және
қолданылатын құрылғылар. Ауыстырылатын бөлшектер мен түйіндердің
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сипаттамасы Жабдықты жөндеуге шығарғанға дейін оларды алдын-ала
дайындауға және жабдықтың тоқтап қалуы кезінде орындалатын жұмыс
көлемін азайтуға мүмкіндік береді.
Жөндеу формулярлары нормалар мен рұқсаттарды нақтылау бойынша
тәжірибе жинақтауға, жөндеу технологиясын, жекелеген бөлшектердің
қызмет ету мерзімін және жөндеу сапасын анықтауға мүмкіндік береді.
Жөндеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларда жөндеу
жұмыстары кезінде қажетті айлабұйымдардың, құрал-саймандар мен
материалдардың тізбесі болуға тиіс. Жөндеу бригадасына жөндеу
жұмыстарын жүргізуге жасақ–рұқсат беру және жабдықты пайдаланудан (бу
құбырларынан ажырату) немесе резервтен шығару сәті жөндеудің басталуы
болып саналады, ол туралы цех бастығы немесе оның орынбасары жедел
журналға жазады.
Жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау операция бойынша, сондайақ негізгі материалдардың, тораптар мен бөлшектердің сапасын бақылау
жолымен жүзеге асырылады. Жөндеу аяқталғаннан кейін торап бойынша
және жалпы түпкілікті қабылдау және орындалған жөндеу сапасын бағалау
жүргізіледі.
Торап бойынша қабылдау әзірлігіне қарай жүргізіледі және мынадай
құжаттарды көрсетумен сүйемелденеді:
- орындалған жұмыстар көрсетілген жұмыс көлемінің тізімдемесі;
- материалдардың сапасы туралы деректердің формулярлары,
сертификаттары (және т. б.);
- реконструктивті жұмыстар бойынша сызбалар (егер орындалған
болса). Бұл ретте торапты мұқият тексеру орындалады, айналмалы
механизмдер бос жүрісте және жүктеме астында сыналады.
Одан кейін орындалған жұмыстардың көлемі, анықталған кемшіліктер,
сынамалау нәтижелері және жұмыстарды алдын ала бағалау көрсетілетін акт
жасалады. Күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін цех бастығының және
мердігерден жұмыс басшысының қатысуымен бас инженердің (энергетиктің,
механиктің) төрағалығымен комиссия алдын ала қабылдау жүргізеді.
Бұл ретте құжаттар ұсынылады:
- орындалған жұмыстар туралы белгісі бар жұмыс көлемінің ведомосы;
- жөндеу кестелері;
31-жекелеген тораптарды тапсыру актілері;
- материалдарға толтырылған сертификаттар мен формулярлар;
- дәнекерлеуші куәліктерінің көшірмелері және үлгілерді сынау
нәтижелері; - қайта құру жұмыстарының сызбалары мен схемалары.
Жабдықты тексеру жүргізіледі және анықталған ақауларды жою
мерзімдері белгіленеді. Ақауларды жойғаннан кейін жабдықты іске қосу
және оны 24 сағат ішінде жүктемемен қабылдау жүргізіледі. Жөндеу
жұмыстарының сапасын түпкілікті бағалау жабдықты бір ай пайдаланғаннан
кейін жүргізіледі. Жөндеу жұмыстарынан кейінгі барлық іске қосу
жұмыстарын цех бастығының немесе оның орынбасарының жазбаша өкіміне
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сәйкес жедел персонал орындайды. Жөндеу нәтижелері
техникалық паспортына енгізіледі[4].

жабдықтың

6.3 Сенімділік және автоматтандыру талаптары
Жылу энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді пайдалану кезінде
тұтастай жүйелердің де, жүйеге кіретін жабдықтардың да сенімділігі мен
қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Сенімділік-берілген техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі
кезінде жүктемелердің талап етілетін кестесі бойынша жүйенің немесе
агрегаттың өз жұмыс функцияларын орындау (жылу және(немесе) электр
энергиясын өндіру; жылу тасымалдағышты қайта айдау және т.б.) қабілетін
уақытында сақтау қасиеті.
Сенімділік-бұл сенімділік, беріктік және жарамдылықты қамтитын
күрделі күрделі қасиет.
Сенімділік дегеніміз – берілген уақыт ішінде жұмыс күйін үздіксіз
сақтау үшін қондырғының (жүйенің) қасиеті (параметр-істен шығу).
Беріктік-бұзылғанға дейін немесе басқа шекті күйге дейін (мысалы,
алғашқы күрделі жөндеуге дейін) жұмыс қабілеттілігін сақтау мүмкіндігі.
Беріктіктің негізгі көрсеткіштері техникалық ресурс болып табылады пайдалану кезеңі мен қызмет ету мерзімі үшін қондырғының жалпы жұмысыбұзылғанға немесе басқа шекті күйге дейін қондырғының күнтізбелік
ұзақтығы.
Тұрақтылық-бұл жүйенің немесе қондырғының ақаулардың алдын
алуға және олардың себептерін дұрыстығын бақылау арқылы анықтауға,
сондай-ақ механикалық қызмет көрсету және жөндеу арқылы жұмыс
жағдайын сақтауға және қалпына келтіруге бейімделуінен тұратын қасиет.
Қауіпсіздік сенімділіктің құрамдас қасиеті емес, дегенмен ол белгілі бір
дәрежеде оған байланысты.
Қауіпсіздік тек қалыпты пайдалану кезінде ғана емес, сонымен қатар
жабдықтың істен шығуына, персоналдың қателіктеріне, табиғи құбылыстарға
және т. б. байланысты апаттық жағдайларда да қамтамасыз етілуі керек.
Жылу қондырғыларының көпшілігі қауіпті, себебі олар суды және басқа
заттарды жылу тасымалдағыш ретінде жоғары температурада (500 °C және
одан жоғары) және жоғары қысымда (25 МПа және одан жоғары)
пайдаланады, бұл күтпеген депрессиядан зардап шеккен жағдайда
қызметкерлерге, қоршаған ортаға және халыққа қауіп төндіреді. Жоғарыда
аталған қондырғылардың қауіптілігі өрт қауіпті заттарды (майлар; қатты,
сұйық және газ тәрізді отындар және т.б.) пайдаланумен, сондай-ақ электр
қауіпті кернеуді басқару, сигнал беру және қорғау жүйелерінде кеңінен
пайдаланумен байланысты.
Осы уақытқа дейін электр энергиясын жинақтау мәселесі
шешілмегендіктен және жылу энергиясын жинақтау мәселелері шамалы
дәрежеде
шешілмегендіктен
(энергия
жүйесінің
резервуарлары
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жүктемелердің ауыспалы графигімен жұмыс істейді, жылу және электр
энергиясын үрлейтін технологиялық қондырғылардың көпшілігі базалық
режимде жұмыс істей алмайтындығымен бөлінеді, себебі олардың қызмет
циклі серпінді, ал үзілістер мен тоқтатуды қажет етеді.персоналдың
демалысы және т. б. тұрмыстық және қалалық шаруашылықтардың тұтынуы
біркелкі емес. Тұтынудың біркелкі еместігі, әдетте, күнделікті, апталық және
жылдық циклдерге ие, біз негізгі өнімі электр энергиясы болып табылатын
мемлекеттік жүйелер мысалында жүктемелер кестесінің ерекшеліктерін
қарастырамыз. Энергия жүйелері аумақтық қағидат бойынша қалыптасады
өзіне осы аумақта орналасқан электр станцияларын, электр энергиясын
тұтынушыларды және көрші жүйелермен байланысты қамтиды энергия
жүйесіндегі жүктемелердің тәуліктік кестесі 1,00 0,75 0,50 0,25 0 8 16 24
жартылай тік жүктеме ең жоғары жүктеме
Энергия жүйесін басқарудың негізгі міндеті - электр энергиясының
жалпы өндірісін үздіксіз өзгеретін тұтынуға сәйкес келтіру. Жүйе
энергетикалық сипаттамалары бойынша бірдей емес агрегаттардың көп
санынан тұратындықтан, өндірілетін және тұтынылатын қуаттардың
сәйкестігін қамтамасыз етудің көптеген нұсқалары бар.
Алайда, бұл опциялар үнемді және сенімді болады. Сондықтан электр
жүйелерінің диспетчерлік қызметтерінің негізгі міндеті-ең үнемді
нұсқаларды таңдау. Ең күрделі проблема-жартылай автомобиль
жүктемелерін жабу, олар көбінесе Рмах-тың 25% - ын құрайды және жалпы
пайдалану уақытының 75% - на дейін ұзақтығы бар. Жартылай жүктемелерді
жабу үшін қазіргі уақытта гидроэлектр станциялары мен қуатты
энергоблоктары бар конденсациялық жылу электр станциялары
қолданылады. Жылу энергиясын тұтынудың тәуліктік және жылдық
кестелері кәсіпорынның технологиялық мақсатына және кәсіпорынның
коммуналдық-тұрмыстық секторының даму деңгейіне байланысты.
6.4 Жабдықты сынау
Құрылғылар мен жүйелер жіктеледі:
- қысымсыз немесе "құю астында" жұмыс істейтіндер ретінде минус 70
°С төмен емес температурада жұмыс істейтіндер»;
- 10 МПа (100 атм.);
- қалдық қысымы 665 Па (5 мм рт. ст.) төмен емес вакуумда жұмыс
істейтіндер. - құжат). 41 қысымсыз жұмыс істейтін аппараттарға, Егер 0...0,07
МПа қысым диапазонында қысымның (МПа-да) көлемі (литрмен) 100-ден
аспаса, 0,07 МПа дейін артық қысыммен жұмыс істейтін аппараттар да
жатады.
Сынақтарды жүргізу алдында (гидравликалық, пневматикалық, құю
астында және т.б.) үлкейткіш аспаптарды қолданбай бұйымды қарау
жүргізілуі тиіс. Бұйымдардың сыртқы және ішкі беттерінде күн батуы,
қатпарлануы, ірі сызаттары, жарықтары, кеуектері және басқа да ақаулары
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болмауы тиіс. Бұйымның ішінде кір мен бөгде заттардың болуына жол
берілмейді. Тұтынушыға ірілендірілген блоктар түрінде жеткізілетін
габаритті емес (диаметрі бойынша) аппараттарда бақылау құрастыруы
кезінде және оның монтаждық таңбалануына сәйкес бөлшектер мен
бөлшектерде таңбалаудың болуын және дұрыстығын тексеру қажет.
Жиналған күйінде жеткізілетін аппараттарды гидравликалық сынау
дайындау орнында, ал монтаждау алаңында жиналатын ыдыстар мен
аппараттарды гидравликалық сынау – монтаждау орнында жүргізіледі.
Гидравликалық сынақтардың
мақсаты ыдыстар мен
аппараттар
элементтерінің беріктігі мен тығыздығын (герметикалығын) тексеру болып
табылады.
Дәнекерленген ыдыстар мен аппараттарды гидравликалық сынау
ыдыстар мен аппараттарға арналған НТҚ-да көзделген бекіткіштермен және
төсемдермен жүргізілуі тиіс.
Цилиндрлік, конустық, шарлы және басқа да дәнекерленген ыдыстар
мен аппараттардағы Рпр сынамалы гидравликалық қысымының мәнін
мынадай формула бойынша анықтайды
Pпр = Mвх { σ][25,1 20 ][ +σ 2,0 МПа},

(6.4)

мұндағы Рпр-есептік қысым, МПа;
[σ]20-20 °С температурада ыдыс материалы мен оның элементтері
үшін рұқсат етілген кернеу, МПа (атм.);
[σ] – жұмыс температурасында ыдыс материалы мен оның
элементтері үшін рұқсат етілген кернеу, МПа (атм.).
Құрылғы аймақтар бойынша есептелген кезде, сынақ кезіндегі
гидравликалық қысым жұмыс температурасы төмен аймақты ескере отырып
анықталуы мүмкін. Дайындау және мерзімді куәландыру кезіндегі сынама
қысым туралы деректер паспортқа енгізіледі. Қысыммен жұмыс істейтін
құйма бөлшектер термиялық және механикалық өңдеуден кейін 5,1 σ тең,
бірақ 0,3 МПа кем емес қысым кезінде гидравликалық сынақтан өтуі тиіс.
Құймаларды құрастыру мен дәнекерлеуден кейін дайын құрастыру
бірлігінде немесе аппарат үшін қабылданған қысым кезінде тұтас аппаратта
сынауға жол беріледі. Атмосфералық қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар
мен аппараттар су құю арқылы сыналады. Гидравликалық сынақтар кезінде
судың температурасы 5 °С төмен емес және 40 °С жоғары болмауы тиіс.
Ұстау уақыты-10 мин (қабырғасының қалыңдығы 50 мм дейінгі
ыдыстар үшін), 20 мин (қабырғасының қалыңдығы 50...100 мм болатын
ыдыстар үшін) және 30 мин (қабырғасының қалыңдығы 100 мм асатын
ыдыстар үшін). Осы уақыттан кейін олар қысымды жұмысшыға дейін
төмендетеді және аппаратты тексереді (сонымен бірге жұмыс қысымы бүкіл
тексеру уақытында сақталады). Сынау кезінде дәнекерленген жіктер шаюға
жатады.
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Гидравликалық сынақтар кезінде аппаратты қысыммен қағуға жол
берілмейді, себебі су массасынан үлкен кернеу туындауы мүмкін.
Гидравликалық сынақты пневматикалық (ауамен немесе басқа инертті
газдармен) алмастыруға жол беріледі.
Дәнекерлеу жіктерін керосинмен сынау кезінде дәнекерлеу жіктері
борланады және кептіріледі. Көлденең аппаратура үшін ұстау 20...30 мин.
Осы сынақтар кезінде дәнекерленген жіктің бетінде, оның герметикалығы
кезінде майлы дақтар пайда болады.
Ыдыстар мен аппараттар гидравликалық сынақтан өтті деп танылады,
егер:
- сынау процесінде манометр бойынша қысымның төмендеуі, ағу,
тамшылар, терлеу немесе дәнекерленген жіктер арқылы газдың өтуі
байқалмайды (сынама қысымның мәнін сақтаған кезде арматураның тығыз
еместігі арқылы өту ағу деп есептелмейді);
- сынаудан кейін қалдық деформациялар байқалмайды;
- жыртылу белгілері анықталмайды.
Аппараттарды пневматикалық сынау техникалық себептер бойынша
суды пайдалануға тыйым салынған жағдайларда жүргізіледі. Бұл үлкен
гидростатикалық қысым мен су массасынан, кейбір газдар мен
сұйықтықтардың ыдыстың ішкі беттеріндегі қалдық ылғалмен жанасу
қаупінен, сондай-ақ металл емес материалдардан жасалған төсеніштер
немесе қорғаныш жабындар болған кезде және т. б. пневматикалық сынауды
аппараттағы жұмыс қысымынан аспайтын қысымы бар ауамен жүргізеді.
Сынақтар үш дозада жүргізіледі. Алдымен аппараттағы қысым
біртіндеп 0,5 рраб-қа дейін көтеріледі, содан кейін бес минуттық экспозиция
жасалады және герметикалығы тексеріледі, содан кейін қысым 0,75 рраб-қа
дейін көтеріледі. Бұл қысыммен дәнекерлеу сабынды сумен немесе
эмульсиямен жағылады.
Егер дәнекерленген жіктер мен алмалы-салмалы қосылыстарда сабын
көпіршіктері табылмаса, қысым жұмысшыға дейін одан әрі артады.
Максималды қысымында жүргізеді қайталама тігістерді майлау және
разъемов. Ұстау уақыты гидравликалық сынау кезіндегідей. Ерекше
жағдайларда сынақтар кезінде аммиак қолданылады, ол ауаға көлемнің 1% на дейін қосылады.
Дәнекерлеу жіктері мен басқа да қосылыстардың тығыз болмауы
кезінде аммиакты ағынды іздегішпен немесе дәнекерленген жіктер мен
қосқыштарға қолданылатын сынаптың азот қышқылы ерітіндісімен
сіңдірілген қағазбен анықтауға болады. Ақаулар болған жағдайда ақаудың
орналасқан жерінде қағазда қара дақтар пайда болады.
Вакууммен жұмыс істейтін аппараттар жоғары герметикалылық
талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Сынақтар ағын іздегіштің көмегімен
жүргізіледі. Сынау алдында аппараттың тесіктерін тығындармен немесе
тығындармен жабады. Бұдан әрі техникалық шарттарға сәйкес келетін
қысыммен ауамен немесе инертті газбен герметикалыққа алдын ала сынақтар
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жүргізіледі. Содан кейін жуу арқылы анықталған ақаулар тігістер мен
тығыздағыштарда жойылады. Әрі қарай, жұмыс жағдайына дейін вакуумдық
сорғылардың көмегімен ауаны немесе инертті газды айдауға кірісіңіз.
Ыдысты (аппаратты) сынақтан өткізгеннен кейін тексеру нәтижелері,
дәнекерлеу жіктерінің және басқа да қосылыстардың сапасы көрсетілетін акт
жасалады. Сынақтар процесінде анықталған ақаулар жойылады, бұл туралы
актіде жазба жасалады.
Қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету 7-бөлімде егжей-тегжейлі
сипатталған.
6.5 Қазақстан Республикасы электр энергетикасының құрылымы
Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикалық жүйесі
(ҚР БЭЖ) республиканың тұтынушыларын сенімді және сапалы энергиямен
жабдықтауды қамтамасыз ететін электр станцияларының, электр беру
желілерінің және қосалқы станциялардың жиынтығын білдіреді[2, 6].
Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік реттеу мынадай
мақсаттарда жүзеге асырылады:
*
энергия
тұтынушыларының
сұранысын
барынша
қанағаттандыру және электр және жылу энергиясы нарығына
қатысушылардың құқықтарын тұтынушылардың электр және жылу
энергиясын жеткізушілерді таңдау құқығына кепілдік беретін
нарықта бәсекелестік жағдайлар жасау жолымен қорғау;
* Қазақстан Республикасы электр энергетикалық кешенінің
сенімді және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
* Қазақстан Республикасының электр энергетикалық кешенін
елдің шаруашылық-экономикалық және әлеуметтік кешендерінің
тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудің ерекше маңызды жүйесі ретінде
басқарудың біртұтастығы.
Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі электр
энергетикасы саласындағы бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын
мемлекеттік уәкілетті орган болып табылады.
Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі:
* электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асырады;
* қызметтің басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы
хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыру, сондай -ақ санатқа сәйкес
энергетикалық
сараптама
жүргізу
жөніндегі
сараптама
ұйымдарының тізілімін интернет-ресурста жүргізеді, орналастырады
және жаңартады;
* Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық
туралы заңнамасына сәйкес өз
құзыреті шегінде электр
энергетикасы саласындағы әкімшілік істер бойынша материалдарды
қарауды жүзеге асырады;
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* сотқа жүгінеді және Қазақстан Республикасының электр
энергетикасы туралы заңнамасын бұзу бойынша істерді соттың
қарауына қатысады;
* табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге
асыратын мемлекеттік органға электр энергиясын беру бойынша
қызмет көрсететін табиғи монополия субъектісі қызметінің электр
энергетикасы туралы заңның 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына
сәйкес еместігі туралы ақпарат жібереді.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау
жөніндегі орган:
* электр және энергия қондырғыларына кедергісіз қол жеткізу;
* Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы
заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауды жүзеге
асыру;
* энергетикалық жабдықтарға тексеру жүргізу, энергетикалық
ұйымдарды кешенді тексеру және электр станциялары , электр
желілері
энергетикалық
жабдықтарының
жұмысындағы
технологиялық бұзушылықтарды тексеру кезінде сарапшыларды
тарту;
* әзірлік паспортын Қазақстан Республикасының электр
энергетикасы туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес
келетін көлемі әзірлік паспортын алу үшін ұсынылған құжаттарға
ескертулерсіз
немесе
қажет
болған
жағдайда
қосымша
түсіндірмелерсіз, материалдар мен нег іздемелерсіз беруге, сондай-ақ
әзірлік паспортын алу үшін Қазақстан Республикасының электр
энергетикасы туралы заңнамасында белгіленген шарттар мен
талаптардың орындалуын растайтын ұсынылған құжаттардың
көлемі, мазмұны сәйкес келмеген жағдайда әзірлік пасп ортын
беруден бас тартуға құқылы.
Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің
табиғи
монополияларды
реттеу
комитеті
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен табиғи
монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда (оның
ішінде электр энергетикасы саласында) басшылықты жүзеге
асыратын мемлекеттік орган болып табылады.
Нарық субъектілерінің қызметін бақылау және реттеу,
бәсекелестікті қорғау және дамыту, сондай-ақ белгілі бір тауар
нарығында (оның ішінде электр энергиясы нары ғында) үстем
жағдайға ие нарық субъектілерінің қызметін жүзеге асыру
саласындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
бақылау-қадағалау функцияларын Қазақстан Республикасының
бәсекелестікті қорғау агенттігі жүзеге асырады.
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Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласында
қолданыстағы заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық
актілер:
* "электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңы;
* "энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997
жылғы 25 желтоқсандағы Заңы
* "жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы"
Қазақстан Республикасының 04.07.2009 ж. Заңы;;
* Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 4 маусымдағы
№ 740 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы электр
энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның
жұмыс істеу қағидалары;
* Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 29
наурыздағы № 300 қаулысымен бекітілген жүйелік оператордың
қызметтер көрсету, жүйелік және қосалқы қызметтер нарығын
ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидалары;
* Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 29
қарашадағы № 1508 қаулысымен бекітілген электр энергиясының
теңгерімдеуші Нарығының жұмыс істеу қағидалары;
* Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 12 шілдедегі
№ 932 қаулысымен бекітілген электр энергиясының бөлшек сауда
нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу, сондай -ақ осы
нарықта қызметтер көрсету қағидалары;
* Қазақстан Республикасы энергетика министрінің 2015 жылғы
27 ақпандағы № 152 бұйрығымен бекітілген электр қуаты на рығын
ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидалары
* өзге де заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық
актілер
Практикалық тапсырма, бақылау сұрақтары
1.Кәсіпорынның жылу-энергетикалық шаруашылығы дегеніміз не?
2. Жылу-энергетикалық жүйенің негізгі компоненттері қандай?
3. Жылу энергетикалық жүйелердің негізгі компоненттерінің
функционалды мақсаты қандай?
4. Сенімділік дегеніміз не және оған не кіреді?
5. Бұл тоқтаусыздық?
6. Беріктік және оның негізгі көрсеткіштері қандай?
Ұсынылатын әдебиеттер
1. Булкин А.Е. Автоматическое
https://www.twirpx.com/
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7-ТАРАУ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ
ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАУ
7.1 Жұмыстарды орындауға рұқсат, электр қауіпсіздігі біліктілігі
тобы
Қолданыстағы үлгідегі электр қондырғыларын пайдалануға және
қызмет көрсетуге электр қауіпсіздігі бойынша топтардың біреуі бар адамдар
ғана рұқсат етілуі мүмкін. Бұл талап электр қондырғыларында жұмыс
істейтін және электрлік білімі жоқ барлық қызметкерлер үшін негізгі шарт
болып табылады. Жалпы, электр санатындағы барлық қызметкерлерді келесі
топтарға бөлуге болады:
жөндеу жұмыстарын орындау үшін;
әкімшілік-техникалық міндеттерді жүзеге асыру үшін;
электротехнологиялық функцияларды орындайтын;
өндірістік учаскелердегі персонал;
жедел персонал.
Қазіргі уақытта электр қондырғыларына қызмет көрсететін немесе
жұмыс істейтін персонал үшін электр қауіпсіздігі бойынша 5 біліктілік тобы
бар. Электрлік емес персонал көбінесе электр тогының соғу қаупі бар
жағдайларда жұмыс істейді. Бұл жағдайда оның бірінші төзімділік тобы
болуы керек. Кәсіпорын басшысы осындай топты тағайындау қажет
лауазымдар мен кәсіптердің тізімін белгілейді.
Персонал оның өндірістегі қызметі үшін белгіленген электр қауіпсіздігі
жөніндегі талаптарды зерделеуі және меңгеруі тиіс. Осыдан кейін белгілі бір
нысандағы журналға электр қауіпсіздігі бойынша бірінші топқа
қызметкерлерге берілген мәліметтер енгізіледі.
Бірақ бұл жағдайда куәлік беру қарастырылмаған. Нұсқаманы
өткізгеннен кейін білімді тексеру жүзеге асырылады. Ол ауызша түрде
жүргізілуі мүмкін. Сондай-ақ, алынған жұмыс дағдыларын қауіпсіз
әдістермен немесе егер адамға электр тогы тиген болса, алғашқы көмек
көрсету дағдыларын тексеруге болады.
Осыдан кейін қызметкерлерге бірінші топ тағайындалады. Сондықтан,
қызметкерді электр қондырғыларында жұмыс істеуге жібермес бұрын, электр
қауіпсіздігі бойынша бірінші топты тағайындау керек. Мұнымен
электротехникалық персоналдың қызметкері айналысады. Оның электр
қауіпсіздігі бойынша кемінде 3 тобы болуы керек.
Бірінші топты жылына бір рет тағайындауға болады. Электр
қауіпсіздігі бойынша біліктілік рұқсат беру тобын беру үшін біліктілік
комиссиясы жиналады. Ол осы топты электр жетегі бар жабдыққа қызмет
көрсететін барлық электр қызметкерлеріне тағайындайды. Бұл санатқа
мыналар жатады:
жүк көтергіш машиналардың машинистері;
ТВЧ қондырғыларының термистері;
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электр жетегі бар механизмдер мен машиналарды басқарушы;
электр дәнекерлеушілер, бірақ қосуға құқығы жоқ;
портативті типтегі электр машиналарымен жұмыс істейтін адамдар.
Сонымен қатар, рұқсат тобын алты айдан артық ұзартпаған
қызметкерлер екінші рұқсат тобына 1000 В дейін сене алады. Ол сонымен
қатар жас электриктер мен электр жабдықтаушыларына тағайындалады.
Электр техникалық персоналға электр қауіпсіздігі бойынша үшінші топ
берілуі мүмкін. Нәтижесінде олар кернеуі 1000 В дейінгі электр
қондырғыларына қызмет көрсету және тексеру мүмкіндігіне ие болады.
Сондай-ақ, олар осы құрылғыларды қосу және өшіру мүмкіндігіне ие.
Сондай-ақ электр техникалық персоналдың адамдарына электр
қауіпсіздігі бойынша төртінші топ беріледі. Бұл персонал кернеуі 1000 В-тан
асатын электр қондырғыларына қызмет көрсетуге құқылы. Мұндай топ
ұйымдағы электр шаруашылығына жауапты адамдарға беріледі. Оған жұмыс
орындарында жас мамандарды оқытумен айналысатын жедел қызметкерлер
де сене алады.
Электр шаруашылығына жауапты адамдарға, сондай-ақ қалған
инженерлік-техникалық персоналға электр қауіпсіздігі бойынша бесінші топ
беріледі. Олар кернеуі 1000 В-тан асатын қондырғылармен жұмыс істей
алады. Олар сондай-ақ әртүрлі бұйрықтар беруге құқылы.
7.1.1 Қауіпсіздік жұмыстарын орындау қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін іс-шаралар
Қауіпсіз еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету
жөніндегі міндеттер кәсіпорынның жұмыс берушісіне жүктеледі.
Кәсіпорынның жұмыс берушісі қолданыстағы еңбек жағдайларына
байланысты электр қондырғыларын пайдалану кезінде осы қағидаларға
қайшы келмейтін қауіпсіздік техникасының қосымша талаптарын көздеуі
мүмкін. Қауіпсіздік техникасы талаптары қауіпсіздік техникасы жөніндегі
тиісті нұсқаулықтарда қамтылады және кәсіпорын қызметкерлеріне өкімдер,
нұсқаулар, нұсқама түрінде жеткізіледі.
Электр қондырғылары қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін
техникалық жарамды күйде болады.
Электр қондырғылары сыналған, пайдалануға дайын қорғаныш
құралдарымен, сондай-ақ қызметкерлерге алғашқы көмек көрсету үшін
медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықталады.
Қызметкерлердің жұмыс сипатына сәйкес кәсіби дайындығы болуы
қажет. Кәсіптік даярлық болмаған кезде қызметкерлер қызметкерлерді
даярлаудың арнайы орталықтарында (оқу комбинаттарында), оқу-жаттығу
орталықтарында оқиды (дербес жұмысқа жіберілгенге дейін).
Қызметкерлерді кәсіптік даярлау, біліктілігін арттыру, білімдерін
тексеру және нұсқамалар Қазақстан Республикасының электр энергетикасы
саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жүргізіледі.
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Өндірісте зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету бойынша оқыту
дербес жұмысқа жіберілгенге дейін жүргізіледі.
Персонал тиісті лауазымға немесе кәсіпке қойылатын талаптар шегінде
осы қағидаларды және электр энергетикасы саласындағы нормативтік
құқықтық актілерді білуін тексеруден өтуі, сәйкес электр қондырғыларына
қызмет көрсететін персоналдың электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы
болуы қажет [34].
Қызметкер осы ережелердің талаптарын, қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқаулықтарды, мақсатты нұсқау кезінде алынған нұсқауларды
сақтауы керек. Арнайы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар қызметкерлердің
куәлікте бұл туралы жазбасы болады.
Электр станциялары мен қосалқы станциялардың қолданыстағы
энергия жабдықтары бар үй – жайларда (басқару қалқандарын, релелік және
сол сияқтыларды қоспағанда), жабық тарату қондырғыларында (бұдан әрі –
ЖТҚ) және ашық тарату қондырғыларында (бұдан әрі-АТҚ), құдықтарда,
туннельдер мен траншеяларда болатын, сондай-ақ ӘЖ қызмет көрсетуге
және күрделі жөндеуге қатысатын барлық персонал қорғаныш каскаларын
пайдалануы қажет.
1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында электр қондырғыларына
жеке-дара қызмет көрсететін кезекші немесе жедел-жөндеу персоналының
және ауысым бойынша аға қызметкердің IV рұқсат тобы, қалғандарының III
рұқсат тобы болуы қажет.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында электр қондырғыларына жекедара қызмет көрсететін кезекші немесе жедел-жөндеу персоналының
жұмыскерлерінде III рұқсат тобы болуы қажет.
Электр
станциялары
мен
қосалқы
станциялардың
электр
қондырғыларын тексеруді кезекшіліктегі кезекші немесе жедел-жөндеу
персоналының III рұқсат тобы бар жұмыскер не әкімшілік-техникалық
персоналдан V рұқсат тобы бар жұмыскер орындайды.
Осы электр қондырғыларына қызмет көрсетпейтін жұмыскерлер оларға
1000 В жоғары электр қондырғыларында IV рұқсат тобы бар және кернеуі
1000 В электр қондырғыларында III рұқсат тобы бар кезекшінің немесе
жедел-жөндеу персоналының не жеке – дара қарап-тексеру құқығы бар
қызметкердің ілесіп жүруімен жіберіледі.
6-35 кВ электр қондырғыларында жерге тұйықталу кезінде анықталған
тұйықталу орнына ЖТҚ-да 4 м-ден кем және АТҚ-да және ӘЖ-де 8 м-ден
кем қашықтыққа жақындауға тұйықталуды жою және кернеуге түскен
адамдарды босату мақсатында жедел ауыстырып қосу үшін рұқсат етіледі.
Бұл жағдайда электр қорғаныс құралдарын пайдалану керек.
Қол жетегі бар 1000 В-тан жоғары ажыратқыштарды, бөлгіштерді және
ажыратқыштарды ажырату және қосу диэлектрлік қолғаптарда қажет.
Сақтандырғыштарды кернеу алынған кезде алу және орнату қажет. Кернеуде,
бірақ жүктемесіз схемада кернеуді босатуға мүмкіндік беретін
коммутациялық аппараттар жоқ қосылыстарда сақтандырғыштарды алуға
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және орнатуға рұқсат етіледі. Жүктеме кезінде екінші тізбектердегі,
жарықтандыру
желілеріндегі
сақтандырғыштарды
және
кернеу
трансформаторларының сақтандырғыштарын ауыстыруға рұқсат етіледі.
Кернеу астында сақтандырғыштарды алу және орнату кезінде мыналарды
пайдалану қажет:
1) 1000 В жоғары электр қондырғыларында – диэлектрлік қолғаптар
мен қорғаныш көзілдіріктерді қолдана отырып, оқшаулағыш кенелермен
(штангамен);
2) 1000 В дейінгі электр қондырғыларында – оқшаулағыш кенелермен
немесе диэлектрлік қолғаптармен және қорғаныс көзілдіріктерімен
жабдықталады.
1000 В дейінгі қалқандар мен құрастырмаларда жалғау
сақтандырғыштары бір-бірінен тігінен орналасқан кезде (фазалардың тік
орналасуы)
және
коммутациялық
аппараттар
болмаған
кезде
сақтандырғыштарды жүктемемен орнатуға және шешуге рұқсат етіледі. Бұл
жағдайда көзді қорғау құралдарының орнына бетті қорғау құралдарын
қолданыңыз.
Электр қондырғылары үй-жайларының, камералардың, қалқандар мен
құрастырмалардың есіктері, жұмыстар жүргізілетін камералардан басқа,
құлыппен жабылады.
Діңгекті трансформаторлық қосалқы станцияларда, қайта қосу
пункттерінде және қоршауы жоқ басқа да құрылғыларда айырғыштардың
жетектері, сондай-ақ Қызмет көрсету алаңындағы стационарлық сатылар
құлыппен
жабылады.
Стационарлық
сатылар
ажыратқыштармен
бұғатталады.
Олардың бастапқы тізбектеріне электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
шарттары бойынша электр қондырғыларындағы жұмыстар төрт санатқа
бөлінеді:
1) кернеуді алып тастаумен (туындаған және әсерсіз));
2) электрден қорғау құралдарын қолдана отырып, кернеуді түсірмей;
3) ток өткізгіш бөліктің әлеуетіндегі кернеуді түсірмей;
4) кернеудегі ток өткізгіш бөліктерден алыс болуы тиіс.
Кернеуді алатын санаттағы жұмысшылардың электр қауіпсіздігі электр
қондырғысын ажыратумен, жұмыс орнындағы ток өткізгіш бөліктерде
кернеу берілуі мүмкін барлық жағынан қорғаныс жерге тұйықтау
қондырғыларын орнатумен, жұмыс орнын қоршаумен қамтамасыз етіледі.
Электрден қорғау құралдарын қолдана отырып, кернеуді түсірмей
жұмыс істейтіндердің электр қауіпсіздігі жұмыс істеушілерді негізгі және
қосымша қорғаныс құралдарының көмегімен кернеудегі ток өткізгіш
бөліктерден оқшаулаумен қамтамасыз етіледі.
Кернеу астында тұрған тоқ өткізгіш бөліктерден алыс санатта жұмыс
істейтіндердің электр қауіпсіздігі жұмыс аймағында тоқ өткізгіш бөліктердің
немесе стационарлық қорғаныс қоршауларымен қоршалғандығымен немесе
қауіпсіз қашықтықта орналасқандығымен қамтамасыз етіледі.
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Жұмыстардың басшыларымен қамтамасыз етіледі:
1) жасақта көрсетілген қауіпсіздік шараларын орындау және олардың
жеткіліктілігі, олар қолданатын қосымша қауіпсіздік шаралары үшін;
2) бригаданың мақсатты нұсқамасының, оның ішінде рұқсат беруші
мен жұмыс жүргізуші жүргізетін нұсқаманың толықтығы мен сапасы;
3) жұмыс істейтіндердің электр қауіпсіздігі және басқа өндірістік
факторлардан қауіпсіздігі.
Жұмыс орнына жіберуді жедел басқаруында электр қондырғысы бар
және жұмыс уақытында жауапты болып табылатын кезекші персонал жүзеге
асырады.:
1) ажыратулар мен жерге қосу көлемі бойынша кезекші мен жеделжөндеу персоналына тапсырма беру;
2) ажырату және жерге қосу бойынша алдын ала орындалған
операциялардың көлемі бойынша осы персоналға хабарланатын
мәліметтердің дұрыстығын қамтамасыз етуге міндетті;
3) жол берілетін бригадалардың уақыты мен жұмыс орнын үйлестіруді
қамтиды;
4) электр қондырғысын осы электр қондырғысындағы жұмыстарға
рұқсат етілген барлық бригадалардың жұмыстары толық аяқталғаннан кейін
іске қосуы.
Қосалқы станцияларды, ӘЖ және трансформаторлық қосалқы
станцияларды (бұдан әрі – ТП) авариялық ажырату кезінде - 10/0,4 кВ және
бригадамен байланыс болмаған кезде рұқсат беруге келісім осы жабдыққа
жасақ беруге құқығы бар және бригадамен зақымдануды іздеуге және жоюға
шығатын тұлға арқылы беріледі. Осы Келісім ӘЖ-ны қоректендіруші
орталықтардан ажыратқаннан және жерге қосқаннан кейін беріледі.
1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыс орнына кернеу
берілетін коммутациялық аппараттардың қате немесе өздігінен қосылуын
болдырмау үшін мынадай шаралар қабылданады:
1) ажыратқыштарда, бөлгіштерде, жүктемені ажыратқыштарда қол
жетектері ажыратылған жағдайда механикалық құлыпқа бекітілуі тиіс,
жекелеген жағдайларда бір полюсті ажыратқыштардың пышақтарына
диэлектрлік қалпақтар киілуі тиіс;
2) жедел штангамен басқарылатын айырғыштарда стационарлық
қоршаулар механикалық құлыпқа жабылады;
3) құрамдастырылған ажыратқыштарда ажыратылған күйдегі жетектер
механикалық құлыпқа құлыпталады;
4) жүк және серіппелі жетектерде жүкті қосатын немесе серіппелерді
қосатын жұмыс істемейтін жағдайға келтіріледі.
Электр
станциялары
мен
қосалқы
станциялардың
электр
қондырғыларында кернеудің болмауын 1000 В-тан жоғары электр
қондырғыларында IV қол жеткізу тобы бар және 1000 В – қа дейінгі электр
қондырғыларында III қол жеткізу тобы бар кезекші немесе жедел жөндеу
персоналының бір қызметкеріне тексеруге рұқсат етіледі.
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ӘЖ – де кернеудің жоқтығын тексеруді екі қызметкер орындайды: IV
және III қол жеткізу топтары бар 1000 В жоғары ӘЖ-де, III қол жеткізу тобы
бар 1000 В дейінгі ӘЖ-де.
Кернеудің жоқтығын схеманы нақты тексеру арқылы тексеруге рұқсат
етіледі:
1) Сыртқы қондырғының АТҚ, жТҚ және ЖТҚС-да, сондай-ақ тұман,
жаңбыр, қар жауған кезде арнайы кернеу көрсеткіштері болмаған жағдайда
ӘЖ-де;
2) 500 кВ және одан жоғары АТҚ-да және 500 кВ және одан жоғары екі
тізбекті ӘЖ-де.
Аппараттың ажыратылған күйі туралы сигнал беретін құрылғылар,
бұғаттайтын құрылғылар, тұрақты қосылған вольтметрлер және басқалары
кернеудің жоқтығын растайтын қосымша құралдар болып табылады және
олардың көрсеткіштері негізінде кернеудің жоқтығы туралы қорытынды
жасауға болмайды.
7.1.2 Қорғаныстық жерге тұйықтау және нөлдендіру
Ток өткізгіш бөліктерге жерге тұйықтауды тікелей кернеудің жоқтығын
тексергеннен кейін орнату қажет. Тасымалды жерге тұйықтау құралын
алдымен жерге тұйықтау құрылғысына жалғау керек, содан кейін кернеудің
жоқтығын тексергеннен кейін ток өткізгіш бөліктерге орнату керек. ӘЖ-де
сымдарды әртүрлі деңгейде ілу кезінде жерге қосуды төменгі сымнан бастап
төменнен жоғары қарай орнату керек. Тасымалды жерге тұйықтау құралын
ток өткізгіш бөліктерге және бояудан тазартылған жерлердегі жерге
тұйықтау шинасына (конструкциясына) жалғау керек.
Тасымалды жерге тұйықтау құралын кері ретпен алу қажет: алдымен
оны ток өткізгіш бөліктерден алу, содан кейін жерге тұйықтау құрылғысынан
ажырату.
Тасымалды жерге тұйықтау құралдарын орнату және алып тастау
диэлектрлік қолғаптармен 1000 В жоғары электр қондырғыларында
оқшаулағыш қарнақты қолдана отырып орындалады. Тасымалды жерге қосу
қысқыштарын осы штангамен немесе тікелей қолмен диэлектрлік қолғаппен
бекіту керек.
208 [35,36] тармақта айтылған жағдайды қоспағанда, жерге қосу үшін
осы мақсатқа арналмаған өткізгіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында бір жерге тұйықтауды
орнату жеткілікті жұмыс үшін ажыратылған құрама шиналарды қоспағанда,
кернеу берілетін барлық жағынан жұмыс үшін ажыратылған учаскенің
барлық фазаларының (полюстерінің) ток өткізгіш бөліктері жерге
тұйықталады.
Ажыратылған желілік айырғышта жұмыс істеу кезінде ӘЖ жағынан
түсіру сымдарына айырғышта жерге тұйықтау пышақтарының болуына
қарамастан айырғышпен жұмыс істеу кезінде бұзылмайтын қосымша жерге
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тұйықтау орнатылады. Жерге тұйықталған ток өткізгіш бөліктер кернеудегі
ток өткізгіш бөліктерден көрінетін үзіліспен бөлінеді. Электр
қондырғысында орнатылған жерге тұйықтау тікелей жұмыс жүргізілетін ток
өткізгіш бөліктерден ажыратылған ажыратқыштармен, ажыратқыштармен,
бөлгіштермен
немесе
жүктеме
ажыратқыштарымен,
алынған
сақтандырғыштармен, бөлшектелген шиналармен немесе сымдармен
бөлінеді.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында ТҚ, қалқандар,
құрастырмаларда жұмыс істеген кезде шиналар жерге тұйықталады
(оқшауланған сыммен орындалған шиналарды қоспағанда). Осы шиналардың
қосылыстарын жерге қосу қажеттілігі мен мүмкіндігін жасақ (өкім) беруші
анықтайды.
Электр
станциялары
мен
қосалқы
станциялардың
электр
қондырғыларында, егер бұл орындалатын жұмыстардың сипаты бойынша
(оқшаулау кедергісін өлшеу және басқалар) талап етілсе, жұмыс орнын
дайындау кезінде орнатылған жерге қосуларды уақытша алып тастауға жол
беріледі.
Жерге тұйықтау құралдарын уақытша алуды және қайта орнатуды
кезекші, жедел-жөндеу персоналы не жасақ берушінің нұсқауы бойынша –
басшы, жұмыс жүргізуші орындайды.
Жерге тұйықтау құралдарын уақытша алуға, сондай-ақ осы
операцияларды орындауға басшының, жұмыс өндірушінің келісімі жасақ
жолына жерге тұйықтау құралдарының қайда және қандай мақсатта
алынатыны туралы жазумен енгізіледі.
Конструкциясы жерге тұйықтау қондырғысы қауіпті немесе мүмкін
емес электр қондырғыларында (мысалы, кейбір тарату жәшіктерінде,
жекелеген типті ЖТҚ-да, фазалары тік орналасқан құрастырмаларда) жұмыс
орнын дайындау кезінде жерге тұйықтау құралдарын орнатпауға,
ажыратқыштардың пышақтарына диэлектрлік қалпақтар қоюға немесе
коммутациялық аппараттардың түйіспелері арасында оқшаулағыш
жапсырмалар орнатуға жол беріледі.
1000 В жоғары ӘЖ барлық ТҚ-да және желі ажыратылған секциялы
коммутациялық аппараттарда жерге тұйықталады.
рұқсат етілген
1) 35 кВ және одан жоғары ӘЖ тармақтарымен осы тармақтарға
қосылған қосалқы станцияларда ӘЖ екі жағынан жерге тұйықталған, ал осы
қосалқы станцияларда жерге тұйықтау ажыратылған желілік айырғыштардың
артына орнатылған жағдайда жерге тұйықтауға болмайды;
2) 6-20 кВ ӘЖ бір ТҚ-да немесе бір секциялаушы аппаратта немесе ТҚға немесе секциялаушы аппаратқа жақын тіректе жерге тұйықтау. Осы
кернеудің қалған ТҚ-да және ӘЖ ажыратылған секциялық аппараттарда,
ӘЖ-де жұмыс орны мен осы ТҚ немесе секциялық аппараттар арасында
жерге тұйықтау орнатылған жағдайда, оны жерге тұйықтауға жол беріледі.
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ӘЖ - де көрсетілген жерге тұйықтау құралдарын жерге тұйықтау
құрылғылары бар тіректерге орнату керек.
1000 В дейінгі ӘЖ-де жұмыс орнында жерге тұйықтау құралын орнату
жеткілікті.
Металл роликтерде немесе тіреуіш қысқыштарда жатқан сым үшін осы
роликтердің немесе қысқыштардың клиптерін жерге қосу жеткілікті.
Роликтің құрсамасы немесе қысқышы мен ӘЖ металл тірегінің
конструкциясы, сондай-ақ темір бетон тірегінің жерге тұйықталған
арматурасы арасындағы табиғи металл түйісуі кезінде роликтің немесе
қысқыштың қосымша жерге тұйықталуы талап етілмейді.
Сымдарды анкерлік аралықта монтаждау кезінде, сондай-ақ ӘЖ-нің
монтаждалған учаскесінің анкерлік тіректерінде ілмектерді қосқаннан кейін
сымдар (арқандар) бастапқы анкерлік тіректе және соңғы аралық тіректердің
бірінде жерге тұйықталады.
Монтаждалған анкерлік аралықтың соңғы анкерлік тірегінде, сондай-ақ
ӘЖ-нің монтаждалған учаскесінде ӘЖ-нің дайын учаскесінің сымдарынан
(сым арқандарынан) найзағай разрядтарынан және басқа да асқын
кернеулерден әлеуеттің келесі, монтаждалатын учаскеге ауысуын болдырмау
үшін сымдарды (сым арқандарды) жерге қосуға жол берілмейді.
Бөлінген сымдары бар ӘЖ-де әрбір фазада бір сымды жерге қосуға
рұқсат етіледі, оқшаулағыш кергіштер болған кезде фазаның барлық
сымдарын жерге тұйықтау талап етіледі.
Бір тізбекті ӘЖ-де жұмыс орнындағы жерге тұйықтау жұмысы
жүргізіліп жатқан тірекке немесе көршілес тірекке орнатылуы тиіс. Бригада
жұмыс істейтін ӘЖ учаскесінің екі жағынан жерге қосуларды жерге қосулар
арасындағы қашықтық 2 километрден аспаған жағдайда орнатуға рұқсат
етіледі.
ӘЖ тірегінен оқшауланған найзағайдан қорғайтын арқансымда немесе
тірек конструкцияларында жұмыс істеген кезде, осы арқанға 1 м-ден кем
қашықтыққа жақындау қажет болғанда, трос жерге тұйықталады. Жерге
тұйықтау құралы кабель оқшауланған немесе осы аралықта орналасуы керек.
Егер бұл троста көктайғақты балқыту көзделсе, жұмыс басталар
алдында трос ажыратылады және оған кернеу берілетін жақтан жерге
тұйықталады.
Басқа ӘЖ-мен қиылысу аралықтарында, көп тізбекті ӘЖ-нің
ажыратылған бір тізбегінде, пайда болған кернеудегі ӘЖ-де және фазалық
жөндеу кезінде жұмыстар кезінде ӘЖ-де жерге тұйықтау құралдарын
орнатуға қойылатын талаптар [1,4].
ӘЖ – дегі тасымалды жерге тұйықтау құралдарын: металл тіректерде –
олардың элементтеріне, жерге тұйықтау құламалары бар темір-бетон және
ағаш тіректерде-олардың бүтіндігін тексергеннен кейін осы құламаларға
жалғау керек. Жерге тұйықтау құламалары жоқ темірбетон тіректерде жерге
тұйықтау құралдарын траверске және тіректің басқа да металл элементтеріне
қосуға болады.
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Жерге тұйықталған бейтарабы бар 1000 В дейінгі электр желілерінде
нөлдік сымды қайта жерге тұйықтау болған кезде тасымалды жерге тұйықтау
құралдарын осы сымға қосуға рұқсат етіледі.
Жұмыс орнындағы тасымалды жерге тұйықтау құралын кемінде 0,5 м
жерге тігінен батырылған жерге тұйықтағышқа қосуға болады. Жерге
тұйықтағыштарды топырақтың кездейсоқ үйінділеріне орнатуға жол
берілмейді.
1000 В дейінгі ӘЖ-де тіректерден немесе телескопиялық мұнарадан
оқшаулағыш буынсыз орындалатын жұмыстар кезінде жерге тұйықтау
құралы жөнделетін желінің сымдарына да, осы тіректерге ілінген барлық
сымдарға, оның ішінде радиотрансляция және телемеханика желілерінің
оқшауланбаған сымдарына да орнатылады.
Электр станциялары мен қосалқы станциялардағы 1000 В дейінгі
электр қондырғыларында жерге тұйықтауды орнату және алып тастау
жөніндегі операцияларды кезекші немесе жедел-жөндеу персоналының III
рұқсат тобы бар бір қызметкерге орындауға рұқсат етіледі.
Электр станциялары мен қосалқы станцияларда 1000 В жоғары электр
қондырғыларында:
1) тасымалды жерге тұйықтау құралдарын екі қызметкер орнатады:
біреуі – IV қол жеткізу тобымен (кезекші немесе жедел-жөндеу
персоналынан), екіншісі – III қол жеткізу тобымен, III қол жеткізу тобымен
қызметкер жөндеу персоналынан, ал тұтынушылардың қосылыстарын жерге
тұйықтау кезінде – тұтынушылардың персоналынан болуы мүмкін.
Қашықтағы қосалқы станцияларда әкімшілік-Техникалық персоналдың
немесе диспетчердің нұсқауы бойынша негізгі схемада жерге тұйықтау
құралдарын орнату кезінде тұтынушылар персоналының III рұқсат тобы бар
жұмыскерді екінші тұлға ретінде тартуға жол беріледі;
2) жерге тұйықтау пышақтарын кезекші немесе жедел-жөндеу
персоналынан IV кіру тобы бар бір жұмыскер қоса алады;
3) жерге тұйықтау пышақтарын ажыратуға және тасымалды жерге
тұйықтау құралдарын кезекші немесе жедел-жөндеу персоналының III кіру
тобы бар бір адам ала алады.
Жөндеуге тапсыру үшін ажыратылған ӘЖ-де тасымалды жерге
тұйықтау құралдарын орнату, содан кейін алу және тіректерде бар жерге
тұйықтау пышақтарын кезекші немесе жедел - жөндеу персоналының
қызметкерлері қосу қажет: біреуі – IV кіру тобымен (1000 В жоғары ӘЖ-де)
немесе III кіру тобымен (1000 В дейінгі ӘЖ-де), екіншісі-III кіру тобымен.
Жөндеу персоналының III кіру тобы бар екінші адамды, ал тұтынушыны
қоректендіретін ӘЖ – де-тұтынушының персоналынан пайдалануға жол
беріледі.
Жерге тұйықтау пышақтарын кезекші немесе жедел-жөндеу
персоналының III кіру тобы бар бір қызметкерге ажыратуға рұқсат етіледі.
ӘЖ жұмыс орындарында тасымалды жерге тұйықтау құралдарын III
рұқсат тобы бар бригада мүшесімен жұмыс басшысы (өндіруші) орната
196

алады. Осы тасымалды жерге тұйықтау құралдарын жұмыс басшысының
(өндірушінің) өкімі бойынша III рұқсат тобы бар бригаданың екі мүшесі
алып тастайды.
ӘЖ-де кернеудің жоқтығын тексеру, жерге тұйықтау құралдарын
орнату және алып тастау кезінде екі жұмыскердің біреуі жерде болуы және
екіншісіне бақылау жүргізуі қажет.
Кернеуде қалған ток өткізгіш бөліктерді уақытша қоршау үшін
ағаштан немесе басқа оқшаулағыш материалдардан жасалған қалқандар
қолданылады.
6-20 кВ электр қондырғыларында ток өткізгіш бөліктерді қалқандармен
қоршауға рұқсат етілмеген жағдайларда, ажыратылған және кернеуде тұрған
ток өткізгіш бөліктер арасында (мысалы, ажыратылған айырғыштың
түйіспелері арасында) орналастырылатын оқшаулағыш жапсырмаларды
қолдануға рұқсат етіледі. Бұл оқшаулағыш төсемдер кернеудегі ток өткізгіш
бөліктерге тиеді.
Жапсырмаларды IV және III топтармен (олардың біреуі – кезекші
немесе жедел-жөндеу персоналынан) диэлектрлік қолғаптарды және
оқшаулағыш штангаларды, не кенелерді пайдалана отырып, екі жұмыскерге
орнату және алу қажет.
Жұмыс орнымен шектесетін камералардың қоршауларында,
шкафтарда және панельдерде [3] сәйкес нысан бойынша белгі (плакат)
ілінеді.
АТҚ-да жерден жүргізілетін жұмыстар кезінде және іргетастар мен
жекелеген конструкцияларға орнатылған жабдықтарда жұмыс орны
қоршалған кеңістіктің ішіне [1,4] сәйкес нысан бойынша плакаттары ілінген
арқанмен, арқанмен немесе өсімдік не синтетикалық талшықтардан жасалған
баумен (өту жолын қалдыра отырып) қоршалады.
Электрден қорғау құралдарын пайдаланбай кернеудегі жабдықтың
оқшаулағыштарына жанасуға жол берілмейді.
ӘЖ мен ӘЖ-де электрлік байланысты учаскелерді (сымдарды,
арқандарды) қосу немесе ажырату алдында осы учаскелердің әлеуетін
теңестіру қажет. Әлеуеттерді теңестіру осы учаскелерді өткізгішпен қосу
немесе оларды бір жерге тұйықтағышқа (жерге тұйықтау құрылғысына)
жалғай отырып, үзілістің (болжамды үзілістің) екі жағы бойынша жерге
тұйықтағыштарды орнату арқылы жүзеге асырылады.
Электрден қорғау құралдарын (оқшаулағыш штангалар мен кенелерді,
электр өлшегіш штангалар мен кенелерді, кернеу көрсеткіштерін) пайдалана
отырып жұмыс істеу кезінде адамның ток өткізгіш бөліктерге осы
құралдардың
оқшаулағыш
бөлігінің
ұзындығымен
айқындалатын
қашықтыққа жақындауына жол беріледі.
АТҚ-да және ӘЖ-де қиылысу аралықтарында сымдарды (сым
арқандарды) және кернеудегі сымдардан төмен орналасқан оларға жататын
оқшаулағыштар мен арматураларды ауыстыру кезінде жоғарыда орналасқан
сымдарды кесіп тастаудың алдын алу мақсатында ауыстырылатын сымдар
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(Сым арқандар) арқылы өсімдік немесе синтетикалық талшықтардан
жасалған арқандар лақтырылады.
Арқандарды екі жерде - қиылысу орнының екі жағынан олардың
ұштарын зәкірлерге, конструкцияларға және басқаларға бекітіп лақтыру
керек. Сымды (тросты) көтеру баяу және бірқалыпты жүзеге асырылады.
Сымдарда (сым арқандарда) және оларға жататын оқшаулағыштарда,
кернеуде тұрған сымдардан (сым арқандардан) жоғары орналасқан
арматурада жұмыс істеу кезінде сымдардың (сым арқандардың) түсуін
болдырмау және пайда болған кернеуден қорғау үшін шаралар орындалады.
Бұл жұмыстар кезінде қиылысатын сымдардан кернеуді түсірмей сымдарды
(сым арқандарды) ауыстыруға жол берілмейді.
7.1.3 Электр тогының адам ағзасына әсер етуінен қорғау
Персонал электр қондырғысынан кернеу жойылғаннан кейін ол
ескертумен қайта берілетінін ескеруі қажет.
Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс учаскелері, жұмыс орындары,
өту жолдары мен оларға баратын жолдар жарықтандырылады.
Жарықтандыру біркелкі болуы керек, жұмысшыларға жарық беру
құрылғыларының әсерін тигізбейді. Жарықсыз жерлерде жұмыс жүргізуге
жол берілмейді.
Найзағай жақындаған кезде ӘЖ, ӘЖ, аТҚ, жТҚ-да ӘЖ-нің
шықпалары мен желілік ажыратқыштарындағы, ӘЖ учаскелеріне қосылған
КЖ-дегі, сондай-ақ байланыс тораптарының үй-жайларындағы және антеннаторлы құрылыстардағы ӘЖ кірмелеріндегі барлық жұмыстар, сондай-ақ жел
жылдамдығы 15 м/сек болған кезде 10 м биіктіктегі жүк көтергіш
крандардың жұмыстары тоқтатылады. және одан да көп, ал телемұнаралар
желдің жылдамдығы 10 м/сек. және одан да көп.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында электр станциялары, қосалқы
станциялар және КЖ кернеу астында жұмыс істеу кезінде:
1) жұмыс орнына жақын орналасқан, кернеуде тұрған, адамдардың
кездейсоқ жанасуы мүмкін басқа тоқ өткізгіш бөліктерді қоршау;
2) диэлектрлік галоштарда немесе оқшаулағыш тұғырықта немесе
резеңке диэлектрлік кілемде тұрып жұмыс істеуге;
3) оқшаулағыш тұтқалары бар құралды қолдану (бұрағыштарда, бұдан
басқа, өзек оқшауланады);
4) мұндай құрал болмаған жағдайда – диэлектрлік қолғаптарды
пайдалануға жол берілмейді.
Жеңдері қысқа немесе тігілген киіммен жұмыс істеуге, сондай-ақ қол
арамен, егеулермен, металл сызғыштармен және басқа да құралсаймандармен пайдалануға жол берілмейді.
Кәсіпорын немесе басқа ұйымдар персоналының қызметкеріне
(іссапарға жіберілген персонал құқығында) кезекшінің рұқсатымен басқару
қалқандары мен ТҚ орнатылған есептеуіштер мен басқа да өлшеу
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аспаптарының көрсеткіштерін жеке-дара жазуға рұқсат етіледі. Жергілікті
кезекші персонал болған кезде бұл қызметкердің II рұқсат тобы, жергілікті
кезекші персонал болмаған кезде III рұқсат тобы болуы қажет.
АТҚ-да және 500 кВ және одан жоғары ӘЖ-де жұмыс істеушілерді
адам ағзасына теріс әсер ететін және Жерге тұйықталған немесе жерден
оқшауланған электр өткізгіш объектілерге жанасқан кезде электр
разрядтарының пайда болуын тудыратын биологиялық белсенді электр
өрісінен қорғау қамтамасыз етіледі.
Электр өрісінің әсер ету аймағында жұмыс істеу кезінде адамның осы
аймақта болу уақыты шектеледі. Электр өрісінің кернеуі 5 кВ/м дейін болған
кезде онда жұмыс күні ішінде болуға жол беріледі.
Кернеуі 5 кВ/м-ден 20 кв / м-ге дейін электр өрісінде болудың рұқсат
етілген уақыты (кернеудің белгілі бір деңгейі үшін) мынадай формула
бойынша есептеледі
Т = 50/E - 2
мұндағы Е-бақыланатын аймақтағы әсер етуші электр өрісінің
кернеулігі, кВ / м.
20-дан 25 кВ/м-ге дейінгі кернеу кезінде болу уақыты 10 минуттан
аспайды. 25 кВ / м жоғары кернеуде қорғаныс құралдарын қолдану қажет.
Бұл жағдайда жұмыс ұзақтығы бір жұмыс күнімен шектеледі.
Осы тармақтың талаптары персоналға электр разрядтарының әсер ету
мүмкіндігін болдырмау шартымен жарамды.
Электр өрісінде болудың рұқсат етілген уақыты жұмыс күні ішінде бір
рет немесе бөлшектеп іске асырылады. Қалған жұмыс уақытында қорғаныс
құралдарын пайдалану немесе кернеуі 5 кВ/м дейінгі электр өрісінде болу
қажет.
Электр өрісінің кернеулігі, сондай-ақ әсер ету және экрандау
аймақтарының шекаралары өлшеу нәтижелері бойынша анықталады. Барлық
жағдайларда бұрмаланбаған электр өрісінің кернеуі адам жұмыс істеп жатқан
барлық аймақта өлшенеді.
Жабдыққа және конструкцияға көтермей жұмыс істеу кезінде өлшеу:
1) қорғау құралдары болмағанда-жер бетінен 1,8 м биіктікте;
2) ұжымдық қорғау құралдарын пайдалану кезінде – жер бетінен 0,5,
1,0 және 1,8 м биіктікте қолданылады.
Конструкцияға немесе жабдыққа көтеру жұмыстарын орындау кезінде
(қорғау құралдарының болуына қарамастан) өлшеулер жұмыс орнының
алаңынан 0,5, 1,0 және 1,8 м биіктікте және жабдықтың жерге тұйықталған
ток өткізгіш бөліктерінен 0,5 м қашықтықта жүргізіледі.
Бақыланатын аймақта болу уақыты өлшенген кернеуліктің ең үлкен
мәніне сүйене отырып белгіленеді.
Қорғаныс құралдары ретінде: стационарлық, тасымалданатын және
жылжымалы экрандаушы құрылғыларды, машиналар мен механизмдерге
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Орнатылатын
алынбалы
экрандаушы
құрылғыларды,
экрандаушы
жиынтықтарды қолдануға болады.
Машиналардың, механизмдердің, жылжымалы шеберханалар мен
зертханалардың Жерге тұйықталған кабиналары мен шанақтарында, сондайақ темір бетоннан жасалған ғимараттарда, темір бетон жабыны, металл
қаңқасы немесе Жерге тұйықталған металл жабыны бар кірпіш ғимараттарда
электр өрісі жоқ және қорғау құралдарын қолдану талап етілмейді.
Тасымалды және жылжымалы экрандаушы құрылғылар оларды орнату
орнында жерге тұйықтау құрылғысына немесе жерге тұйықтау
құрылғысымен жалғануы бар металл конструкцияларға, қимасы кемінде 10
шаршы миллиметр икемді мыс өткізгішке жалғау арқылы жерге
тұйықталады.
Алмалы-салмалы
экрандаушы
құрылғылар
олар
орнатылған
машиналармен және механизмдермен гальваникалық қосылуы бар.
Машиналар мен механизмдерді жерге тұйықтау кезінде алмалы-салмалы
экрандаушы құрылғыларды қосымша жерге тұйықтау талап етілмейді.
Жеке экрандаушы жиынтықтарды жерге тұйықтау тоқ өткізгіш табаны
бар арнайы аяқ киімді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Оқшаулағыш
негізде тұрып (боялған металл, оқшаулағыш, ағаш төсем және басқалар)
немесе жерге тұйықталған конструкцияларға қорғалмаған қолмен жанасумен
байланысты (қолғаптарды немесе қолғаптарды шешіп алу кезінде) жұмыс
істеу кезінде экрандаушы киім оны жерге тұйықталған конструкцияға немесе
жерге тұйықтау құрылғысына 4 шаршы миллиметр қимасы бар арнайы
иілгіш мыс өткізгішпен қосу жолымен қосымша жерге тұйықталады.
1000 В дейінгі кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге жанасу мүмкіндігін
болдырмайтын жұмыстар кезінде, сондай-ақ жабдықты сынау (жоғары
кернеулі сынақтарды тікелей жүргізетін тұлғалар үшін) және электрмен
дәнекерлеу жұмыстары кезінде экрандаушы жиынтықтарды қолдануға жол
берілмейді. Мұндай жағдайларда жұмыс істеушілерді қорғау экрандаушы
құрылғыларды пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Токтан ажыратылған ток өткізгіш бөліктердің учаскелерінде жұмыс
істеу кезінде олардың пайда болған әлеуетін алу үшін оларды жерге қосу
қажет. Ажыратылған, бірақ жерге тұйықталмаған ток өткізгіш бөліктерге
қорғаныс құралдарынсыз жанасуға жол берілмейді.
Электр өрісінің әсер ету аймағындағы пневмодөңгелек жүрісті
машиналар мен механизмдер жерге тұйықталады. Олар осы аймақта
қозғалған кезде, пайда болған әлеуетті алу үшін шассиге немесе шанаққа
жалғанған және жерге қатысты металл тізбекті қолданған жөн.
Электр өрісі әсер ететін аймақта машиналар мен механизмдерге
жанар-жағармай материалдарын құюға жол берілмейді.
Электр өрісінің әсер ету аймағында орналасқан жабдықтар мен
конструкцияларға көтерілу кезінде қорғаныс құралдары электр өрісінің
кернеулігіне және ондағы жұмыс ұзақтығына қарамастан қолданылады.
Телескопиялық мұнараның немесе гидрокөтергіштің көмегімен көтергенде
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олардың себеттері (бесіктері) экранмен жабдықталады немесе экрандаушы
жиынтықтар қолданылады.
Адам экрандау аймағында, а ТҚ конструкцияларының ішінде болған
кезде, сондай-ақ газ релесіне және күш трансформаторының май деңгейінің
релесіне баспалдақпен көтерілген кезде электр өрісінің әсерінен қорғау
құралдарын қолдануға болмайды.
Барлық кернеудегі электр қондырғыларында жұмыс істеушілерді адам
ағзасына теріс әсер етуге қабілетті биологиялық белсенді магнит өрісінен
қорғау қамтамасыз етіледі.
Биологиялық белсенді магнит өрісі болып табылады, оның кернеуі
рұқсат етілген мәннен асады.
Адамның магнит өрісінде болу ұзақтығына байланысты жалпы (бүкіл
денеге) және жергілікті (аяқ – қолға) әсер ету жағдайлары үшін магнит
өрісінің рұқсат етілген кернеуі (бұдан әрі – Н) немесе индукциясы (бұдан әріВ) магнит өрісінің рұқсат етілген деңгейімен анықталады.
Уақыт аралықтары ішіндегі магнит өрісінің рұқсат етілген деңгейлері
интерполяциямен анықталады.
Персоналдың әртүрлі кернеулі (магнит өрісінің индукциясы)
аймақтарда болуы қажет болған кезде осы аймақтардағы жұмыстарды
орындаудың жалпы уақыты ең жоғары кернеулі (индукция) аймақ үшін
рұқсат етілген шекті уақыттан аспайды.
Магнит өрісінде болудың рұқсат етілген уақыты жұмыс күні ішінде бір
рет немесе бөлшектеп іске асырылады. Еңбек және демалыс режимі өзгерген
кезде (мысалы, ауысымдық жұмыс кезінде) магнит өрісінің шекті рұқсат
етілген деңгейі 8 сағаттық жұмыс күні үшін белгіленгеннен аспайды.
7.1.4 Магнит өрісінің деңгейін және қоспалардың қауіпсіздік
нормаларын бақылау
Магнит өрісінің деңгейін бақылау:
1) жаңа электр қондырғыларын пайдалануға қабылдау және
қолданыстағыларын кеңейту;
2) электр қондырғыларына жақын орналасқан персоналдың тұрақты
немесе уақытша болуы үшін үй-жайларды жабдықтау, жұмыс орындарын
аттестациялау.
Магнит өрісінің деңгейі жұмыстарды орындау процесінде персонал
орналасқан барлық аймақта, жұмысшылардың орындарға бару және
жабдықты қарау маршруттарында анықталады.
Магнит өрісінің кернеулігін (индукциясын) өлшеу жұмыс орны
алаңының еденінен, жерден, үй – жайдың еденінен, өтпелі көпірлердің
төсемінен және басқалардан 0,5, 1,0 және 1,8 м биіктікте, ал магнит өрісінің
көзі жұмыс орнының үстінде болған кезде-жұмыс орны алаңының еден
деңгейінде қосымша жүргізіледі.
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Магнит өрісінің индукциясын (кернеулігін) өлшеу электр
қондырғысының ең жоғары жұмыс тогы кезінде жүргізіледі немесе өлшенген
мәндер өлшенген мәндерді I max / I қатынасына көбейту жолымен ең жоғары
жұмыс тогына (I max) қайта есептеледі, мұндағы I – өлшеу сәтіндегі магнит
өрісінің көзіндегі ток.
Магнит өрісінің кернеулігі (индукциясы) электр қондырғыларының
ток өткізгіш бөліктерінен кемінде 20 м қашықтықта орналасқан, оның ішінде
олардан қабырғамен бөлінген персонал тұрақты болатын өндірістік үйжайларда өлшенеді.
Магниттік өрістің әсерінен қорғау шаралары ретінде стационарлық
немесе тасымалданатын магниттік экрандар қолданылады.
Пайдалану шарттары бойынша персоналдың болуы талап етілмейтін
магнит өрісінің рұқсат етілген шегінен асатын электр қондырғыларының
аймақтары қоршалады және ескерту жазбаларымен немесе плакаттармен
белгіленеді.
АТҚ-да жұмыс орындарына бару және жол жүру кезінде персонал осы
мақсат үшін әзірленген бағыттар бойынша қозғалуы қажет.
АГҚ ажыратылған құрылғысы бар айналмайтын қоздырылмаған
генератор кернеудегі генератор ретінде қарастырылады (білік айналым
құрылғысынан айналу жағдайын қоспағанда).
Генераторды сынау кезінде оның схемасы немесе блок схемасы
учаскелерінде оларды жерге тұйықтағаннан кейін арнайы қысқа
тұйықталуларды орнатуға және алып тастауға АГП құрылғысы ажыратылған
және алынған қозуы бар генератордың жұмыс жиілігінде рұқсат етіледі.
Тоқтатылған блоктық генератордың схемасында жұмыстарды орындау
кезінде, егер жоғарылататын трансформатор жоғары жағынан жерге
тұйықталған болса, ал тармақтағы жеке қажеттілік трансформаторлары –
төмен кернеу жағынан жерге тұйықтау талап етілмейді.
АГҚ ажыратылған құрылғысы бар айналмалы қоздырылмаған
генератор статорының тізбектерінде қалдық кернеудің мәнін өлшеуге,
фазалардың кезектесу тәртібін және басқаларды анықтауға рұқсат етіледі.
Бұл жұмыстарды жасақ бойынша немесе кезекші персоналдың
бақылауымен электрден қорғау құралдарын қолдана отырып, арнайы
қызметтердің, зертханалардың, жөндеу ұйымдарының персоналы орындауы
қажет.
Біліктегі кернеуді және жұмыс істеп тұрған генератор роторының
оқшаулау кедергісін өлшеуді кезекші персоналдан жұмыскерге жеке-дара
немесе өкім бойынша мамандандырылған бөлімшелер персоналының IV
және III қол жеткізу топтары бар екі жұмыскерге орындауға рұқсат етіледі.
Ротордың түйіспелі сақиналарын қайрау және тегістеу, қоздырғыштың
коллекторын ажарлау өкім бойынша жеке-дара электротехникалық емес
персоналдың қызметкерімен орындалады. Жұмыс кезінде қорғаныс
көзілдірігін пайдаланыңыз.
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Жұмыс істеп тұрған генераторда щетка аппаратына қызмет көрсетуге
кезекші персоналдан немесе осы мақсат үшін бөлінген III рұқсат тобы бар
жұмыскерге жеке-дара рұқсат етіледі. Бұл жағдайда келесі сақтық шараларын
сақтау қажет:
1) бас киіммен және түймеленген арнайы киіммен жұмыс істеуге, оны
машинаның айналмалы бөліктерімен қармап алуға болмайды;
2) диэлектрлік галоштарды немесе резеңке диэлектрлік кілемдерді
диэлектрлік қолғаптарды қолданбай пайдалануға жол берілмейді;
3) екі полюстің ток өткізгіш бөліктеріне немесе ток өткізгіш және
Жерге тұйықталған бөліктерге қолмен бір мезгілде тимеуге міндетті.
Генераторлардың газ-май жүйесін пайдалану кезінде жарылыс қаупі
бар газ қоспасының пайда болуының алдын алу қажет:
1) генератор корпусындағы сутегіде оттегінің болуы - 1,0% - дан астам,
ал қалқыма ысырмада, үрлеу багында және май тазарту қондырғысының
сутек бөлгіш багында-2% - дан астам %;
2) генератордың ток өткізгіштеріндегі сутегі құрамы - 1% - дан астам, ал
мойынтіректер картерлерінде-2% - дан астам.
Мұнай ыдысында сутегі болмауы керек.
Генератордан сутекті немесе ауаны инертті газбен ығыстыру қажет,
оның ең аз шоғырлануы машинадан шығарда анықталған ығыстыру
аяқталғаннан кейін құрайды:
1) көмірқышқыл газы – ауаны шығару кезінде 85% және сутегін
шығару кезінде 95%;
2) азот – ауа мен сутекті ығыстыру кезінде 97%.
Ауаны немесе сутекті ығыстыру кезінде генераторды инертті газбен
Үрлеудің толықтығы газды талдаумен расталады.
Газ-май жүйесінің генераторлары мен аппараттарының корпустарын
ашу алдында сутегі инертті газбен, ал инертті газ ауамен шығарылады.
Сыртқы қалқандарды, люктерді және басқаларды ашуға талдау көмірқышқыл
газының жоқтығын немесе (азотты ығыстыру кезінде) ауадағы оттегінің
жеткілікті мөлшерін (көлемі бойынша кемінде 20%) растағаннан кейін жол
беріледі.
Тоқтатылған синхронды компенсатордың түйіспелі сақиналарының
камерасын оның корпусынан сутегін ығыстырмай ашу алдында камераға
инертті газды бергенге дейін оны компенсатор корпусынан бөлетін
ысырманың тығыздығын тексеру керек.
Камерадағы жұмыстарды оны инертті газбен үрлегеннен кейін (оны
кейіннен ауамен ығыстырмай) және талдау жүргізгеннен кейін бастауға жол
беріледі.
Газ-май жүйесінің жабдықтары мен құбыржолдарын жөндеуге шығару
кезінде ысырмалардың тығыз болмауы арқылы жөнделетін учаскелерге
сутектің немесе инертті газдың ену мүмкіндігін болдырмау үшін
ажыратқыштар орнатылады немесе орнатылады.
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Ашық отпен жүргізілетін жұмыстар (электрмен дәнекерлеу, газбен
дәнекерлеу және басқалары) құрамында сутегі бар газ-май жүйесі
учаскелерінен кемінде 10 м қашықтықта жасақ бойынша орындалады, бұл
ретте "жеке нұсқаулар" жолында жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
қосымша шаралар (қоршаулар орнату, үй-жайдағы ауаны сутегінің
жоқтығына тексеру және басқалар) жазылады.
Генератор корпусында, сутегімен толтырылған газ-май жүйесі
құбырларында және аппараттарында отпен тікелей жұмыс істеуге жол
берілмейді.
Газ-май жүйесінің генераторлары мен құрылғыларының жанында "
СУТЕГІ! ӨРТ ҚАУІПТІ".
Тоқтатылған генератордың газ-май жүйесіндегі жөндеу жұмыстары
өкім бойынша жүргізіледі.
Электролиз қондырғысын пайдалану кезінде сутектің оттегімен немесе
ауамен жарылыс қаупі бар қоспасының түзілуіне жол беруге болмайды.
Сутегінің тазалығы 98,5-тен, ал оттегі 98% - дан төмен болмауы керек.
Егер қысым реттегіштердің қарау шыныларындағы сұйықтық деңгейі
көрінбесе, электролизерлердің жұмысына жол берілмейді.
Сутегі мен оттегі жүйелері арасындағы қысымның рұқсат етілген ең
жоғары айырмасы 1961,4 паскальдан (су бағанының 200 миллиметрінен)
аспауы тиіс.
Электролиз
қондырғысының
аппараттары
мен
құбырлары
(ресиверлерден басқа) іске қосу алдында азотпен үрленеді. Бұл аппараттарды
көмірқышқыл газымен үрлеуге жол берілмейді.
Электролизді қондырғылардың (бұдан әрі – ЭҚ) ресиверлері азотпен
немесе көмірқышқыл газымен үрленеді. Ішкі тексеру қажет болған жағдайда
бір ресиверді немесе олардың тобын сутегін кетіру үшін көмірқышқыл
газымен немесе азотпен үрлеп, ресиверлердің басқа топтарынан бекіту
арматурасымен және ернемектерден тыс шығып тұратын құйрықтары бар
металл бітеуіштермен ажыратып, содан кейін таза ауамен үрлеу керек.
Құрамында 0,05% - ға дейін көміртегі тотығы бар техникалық сұрыпты
көмірқышқыл газын қабылдағыштарды үрлеу үшін пайдаланған кезде оны
тағамдық сұрыпты көмірқышқыл газынан бөлек сақтау керек.
ЭҚ 4 сағаттан артық ажыратқан кезде оның аппараттары мен
құбырларын азотпен үрлеу қажет. 1-4 сағатқа ажыратқан кезде жүйе
пайдалану қағидалары бойынша норма шегінде сутектің немесе оттегінің
қысымында қалады. Қондырғы 1 сағаттан аз уақытқа ажыратылған кезде
аппаратураны газдардың номиналды қысымында қалдыруға рұқсат етіледі,
бұл ретте сутегі мен оттегі қысымын реттегіштегі қысым айырмасының
жоғарылау дабылы ажыратылмайды.
Егер ажырату технологиялық режимнің бұзылуымен байланысты болса
немесе ажыратқаннан кейін электролитті электролизерден сорып алу қажет
болса, азотпен үрлеу қажет.
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Электролиз қондырғысының жабдығын ашумен байланысты
дәнекерлеу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде үрлеуді оның
бағыты бойынша соңғы нүктеде сутегі толық болмағанға дейін жүргізу
қажет.
ЭҚ үй-жайындағы ашық отпен жүргізілетін жұмыстар қондырғыны
ажыратқаннан кейін, сутегінің жоқтығына ауаны талдау жүргізгеннен және
үздіксіз желдетуді қамтамасыз еткеннен кейін орындалады.
Жөнделетін қондырғының аппараттарында ашық отпен жұмыстарды
орындау үшін сол үй-жайда басқа жұмыс істеп тұрған қондырғы болған
жағдайда, жұмыс істеп тұрған қондырғының құбыржолдарын жөнделіп
жатқан қондырғыдан ажырату және құйрықтары бар бітеуіштерді орнату
қажет. Отпен жұмыс жүргізу орны қалқандармен қоршалады.
Сутегімен толтырылған аппараттарда жөндеу жұмыстарына жол
берілмейді.
Мұздатылған құбырлар мен клапандарды бумен немесе ыстық сумен
жылытуға болады. Қосылыстардан газдың ағып кетуін арнайы ағынды
іздегіштермен немесе сабын ерітіндісімен анықтауға болады. Ашық отты
қыздыру және ағуды анықтау үшін пайдалануға жол берілмейді.
ЭҚ үй-жайында және ресиверлердің жанында темекі шегуге, ашық
отты, электр қыздыру аспаптарын және тасымалданатын шамдарды
пайдалануға жол берілмейді.
Аппараттарды қарау және жөндеу кезінде оларды ішкі жарықтандыру
үшін металл торлармен қоршалған, 12 В аспайтын кернеуге жарылыстан
қорғалған тасымалданатын шамдарды пайдалану керек. Тез тұтанатын және
жарылғыш заттарды ЭҚ үй-жайында сақтауға жол берілмейді.
Электролитпен жұмыс істеу кезінде қорғаныш арнайы киімді (мақта-мата
костюмі, резеңке етік, резеңкеленген алжапқыш, резеңке қолғап) және
көзілдірікті пайдалану керек.
Тығыздықты өлшеуге арналған электролит сынамасын алынған қысым
кезінде іріктеп алу керек. Электролизерлерге, әсіресе шеткі плиталарға
қорғаныс құралдарынсыз қол тигізбеу керек. Байланыстырушы болттардың
оқшаулау төлкелеріне және монополярлы плиталардың астындағы
оқшаулағыштарға сілтінің түсуіне жол берілмейді. Егер бұл элементтердің
оқшаулануы бұзылса, электр доғасы пайда болады, бұл өрт пен апатқа
әкеледі. Электролизерлердің еденінде резеңке диэлектрлік кілемдер болуы
тиіс. ЭҚ жабдықтары мен құбыржолдары, ресиверлер мен ресиверлерден
машина залына дейінгі құбыржолдар бүкіл ұзына бойы үздіксіз электр
тізбегін құрайды және жерге тұйықтау құрылғыларына жалғанады. ЭҚ
шегінде аппараттар мен құбыржолдар кемінде екі жерде жерге тұйықталады.
Сақтандыру клапандарын тексеру үшін қондырғы ажыратылады және
азотпен үрленеді. Қондырғы жұмыс істеп тұрған кезде клапандарды сынауға
жол берілмейді. Қысымдағы аппараттар мен арматуралардың бұрандалары
мен сомындарын тартуға жол берілмейді. Шлангілер мен штуцерлер мықтап
бекітіледі.
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Монтаждаудан, күрделі жөндеуден немесе ұзақ тоқтаудан кейін ЭҚ
іске қосу жауапты маманның қадағалауымен жүргізіледі.
Вакуумдық ажыратқыштармен жарақталған ТҚ-да амплитудалық мәні
20 кВ-тан асатын жоғары кернеулі доға сөндіру камераларын сынауды
персоналды пайда болатын рентген сәулелерінен қорғау үшін арнайы
экранды пайдалана отырып орындау қажет.
Қышқылмен және сілтімен жұмыс істеу кезінде костюм (қышқылға
арналған қылшық жүнді және сілтіге арналған мақта-мата), резеңке етік
(шалбар астына) немесе галош, резеңке алжапқыш, қорғаныш көзілдірік және
резеңке қолғап кию қажет. Каустикалық сілтінің бөліктерін алдын-ала орап,
арнайы бөлінген жерде ұсақтау керек.
Аккумуляторлық үй-жайда пластиналарды дәнекерлеу бойынша
жұмыстар мынадай жағдайларда жүргізіледі:
1) дәнекерлеу заряд аяқталғаннан кейін 2 сағаттан ерте жүргізілмейді.
Тұрақты қайта зарядтау әдісі бойынша жұмыс істейтін батареялар жұмыс
басталғанға дейін 2 сағат бұрын разряд режиміне ауыстырылады;
2) жұмыс басталғанға дейін үй-жай 2 сағат ішінде желдетіледі;
3) дәнекерлеу кезінде үй-жай үздіксіз желдетіледі;
4) дәнекерлеу орны батареяның қалған бөлігінен отқа төзімді
қалқандармен қоршалады;
5) қорғасынмен және оның қосындыларымен улануды болдырмау үшін
арнайы сақтық шаралары қабылданады және аккумуляторлық батареяларды
пайдалану және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жұмыс режимі
айқындалады;
6) жұмыстар жасақ бойынша орындалады.
Жерасты құрылыстары мен коммуникациялары орналасқан аймақта
кабельді жөндеуге немесе төсеуге байланысты жер қазу жұмыстары жұмыс
жетекшісін тағайындаумен және қарамағында осы құрылыстар мен
коммуникацияларды пайдалану орналасқан кәсіпорын немесе цех
басшыларының жазбаша келісімімен жүргізіледі.
7.1.5 Өндірістік жұмыстар кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Кернеудегі ӘЖ-дегі жұмыстар екі схема бойынша жүргізіледі:
1)" сым-адам-оқшаулау-жер", егер жұмыс істеуші сымның
потенциалында болса және жерден оқшауланған болса;
2) жұмыс істеуші сымнан оқшауланған кезде "сым-оқшаулау-адамжер".
Сым әлеуетінің астында жұмыс істеуге мынадай жағдайларда жол
беріледі: адамды жерден оқшаулау, киімнің экрандаушы жиынтығын
қолдану және экрандаушы жиынтықтың, жұмыс алаңы мен сымның әлеуетін
теңестіру кезінде.
Әлеуетті теңестіру әлеуетті тасымалдауға арналған арнайы штангамен
жүзеге асырылады.
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Әсерден пайда болған кернеудегі ӘЖ-де тіректен жерге дейін
түсірілген сымға жанасумен байланысты жерден жұмыстар электрден қорғау
құралдарын (қолғап, штанга) немесе осы сыммен өткізгіштің әлеуеттерін
теңестіру үшін қосылған металл алаңды пайдалана отырып жүргізіледі.
Электрден қорғау құралдарын және металл алаңды пайдаланбай, жерден
жұмыс істеуге сым жанасқан әрбір жерге тікелей жақын жерге тұйықталған
жағдайда жол беріледі.
Әсерден пайда болған кернеудегі ӘЖ-де сымдарды монтаждау кезінде
қолданылатын болат тарту арқандарын алдымен тарту механизміне бекіту
және әлеуетті теңестіру үшін сым сияқты жерге тұйықтағышқа жерге
тұйықтау қажет. Осыдан кейін арқанды сымға бекітуге рұқсат етіледі. Сым
мен тарту арқанын олардың потенциалын теңестіргеннен кейін ажыратуға
болады.
Әсерден пайда болған кернеудегі ӘЖ-де монтаждау жұмыстары
кезінде (көтеру, визалау, керу, сымдарды жаю роликтерінен қысқыштарға
ауыстырып салу) сым жаю жүргізілетін анкерлік тірекке, керу жүргізілетін
соңғы анкерлік тірекке және сым көтерілетін әрбір аралық тірекке жерге
тұйықталады.
Аралық тіректегі жұмыс аяқталғаннан кейін осы тіректегі сымнан
жерге тұйықтау алынады. Сымға жанасумен байланысты аралық тіректе
жұмыс қайта басталған кезде сым сол тіректе қайтадан жерге тұйықталады.
Кернеу келіп тұрған ӘЖ-де сымдарды жайылмалы роликтерден
демеуші қысқыштарға ауыстыруды жайылу бағытына қарама-қарсы бағытта
жүргізу керек. Ауыстырып салу басталғанға дейін жерге тұйықталған
сымдарды басқа жаққа ауыстырып салу жүргізілетін анкерлік тірекке
қалдырып, ауыстырып салу басталатын анкерлік тіректегі сымдардан жерге
тұйықтауды алып тастау қажет.
ӘЖ-де сымдарды әсерден пайда болған кернеумен монтаждау кезінде
олардан жерге тұйықтау сымдарын ұстап тұратын қысқыштарға
ауыстырғаннан кейін және осы тіректегі жұмыстар аяқталғаннан кейін алуға
болады.
Сымдарды қысқыштарға ауыстырып салу кезінде ауыстырып салу
аяқталған іргелес анкерлік аралықты әсерден пайда болған кернеу ретінде
қарау керек. Онда сымдарға жанасумен байланысты жұмыстарды оларды
жұмыс орнында жерге қосқаннан кейін орындауға жол беріледі.
Кәсіпорында пайда болған кернеудегі ӘЖ санынан ажырату және
жерге тұйықтау кезінде жерге тұйықталған сымдардағы (ТҚ-да) ең үлкен
жұмыс тогы кезінде ӘЖ әрекет ететін ең жоғары жұмыс тогы кезінде 42 В
жоғары кернеуде потенциал қалатын желілерді өлшеулермен анықтау қажет.
Негізгі электрден қорғау құралдарын қолданбай сымға жанасумен
байланысты осы ӘЖ-дегі барлық жұмыс түрлері технологиялық карталар
немесе ЖАЖ бойынша жүргізіледі, онда жұмыс орындарында 42 В-тан
жоғары емес әсерден туындаған кернеудің әлеуетін қамтамасыз ету
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талаптарын негізге ала отырып, жерге тұйықтау құралдарын орналастыру
көрсетіледі.
Егер кернеу келіп тұрған ажыратылған ӘЖ-де (тізбекте) бұл кернеуді
42 В-қа дейін төмендету мүмкін болмаса, сымдарды бір тірекке немесе екі
шектес жерге тұйықтаумен жұмыс істеу қажет. Бұл ретте ТҚ-да ӘЖ (тізбекті)
жерге қосуға жол берілмейді. Бригаданың жерге тұйықтау орнатылған
тіректерде және олардың арасындағы аралықта жұмыс істеуіне жол беріледі.
Екі және одан да көп аралықтарда (учаскелерде) жұмыс істеу қажет
болған кезде ӘЖ (тізбек) анкерлі тіректердегі ілмектерді ажырату
қондырғысымен электрлік байланысты емес учаскелерге бөлінеді. Осындай
учаскелердің әрқайсысында жерге тұйықтау қондырғыларының жанында бір
ғана бригада жұмыс істейді.
Тізбектері бір бірінен жоғары орналасқан көп тізбекті ӘЖ
ажыратылған тізбегінде бұл тізбек кернеулі тізбектерден төмен ілінген
жағдайда жұмыс істеуге болады. Ажыратылған тізбектің сымдарын
ауыстыруға және реттеуге жол берілмейді.
Тізбектері көлденең орналасқан көп тізбекті ӘЖ ажыратылған бір
тізбегінде жұмыс істеу кезінде тіреулерде кернеуде қалған тізбектер жағынан
қызыл жалаушалар ілінеді. Жалаушаларды жерден 2-3 м биіктікте III рұқсат
тобы бар бригада мүшесімен жұмыс жүргізуші іліп қояды.
Кернеуде тұрған тізбек жағынан тірекке көтерілуге және осы тізбекті
қолдайтын траверс учаскелеріне өтуге жол берілмейді. Егер тіректің степболттары болса, олар қандай тізбектің астында орналасқанына қарамастан,
олармен көтерілуге жол беріледі. Кернеу астында қалған тізбектер жағынан
степ-бұрандамалар орналасқан кезде тірекке жердегі жұмыс өндірушінің
немесе III рұқсат тобы бар бригада мүшесінің бақылауымен көтерілу керек.
Көп тізбекті ӘЖ ажыратылған тізбегінің сымдарындағы тіректерден
жұмыс істеген кезде, қалған тізбектері кернеуде болса, жерге тұйықтау
жұмысы жүргізілетін әрбір тірекке орнатылуы қажет.
ӘЖ фазалық жөндеу кезінде ажыратылған фаза сымын ТҚ жерге
қосуға жол берілмейді. Сым жұмыс орнында жерге қосылады. 35 кВ және
одан жоғары ӘЖ-де бір фазаның сымдарында немесе әрбір фазаның
сымдарында кезекпен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнында жұмыс
орындалатын фазаның сымын жерге қосуға рұқсат етіледі. Фазалық жөндеу
кезінде жерге қосу сенімділігін арттыру үшін ол параллель орнатылған екі
бөлек жерге тұйықталудан тұратын қос болуы керек. Сымда орнатылған
жерге тұйықталудан 20 м қашықтықта жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
Бірнеше бригада бір мезгілде жұмыс істеген кезде ажыратылған сым
электрлік байланысты емес учаскелерге ажыратылады. Әрбір бригадаға жеке
учаске бөлінеді, онда бір қос жерге тұйықтау орнатылады.
110 кВ және одан жоғары ӘЖ фазалық жөндеу кезінде доғалық
разрядты оқшаулау үшін жерге тұйықтау құралын орнату немесе алу
алдында сым доға сөндіргіш құрылғысы бар штанганың көмегімен алдын ала
жерге тұйықталады. Штанганың жерге қосу сымы жерге қосқышқа алдын ала
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жалғанады. Бұл штанга тасымалды жерге тұйықтау құралын орнатқаннан
(немесе алғаннан) кейін ғана алынады.
Фазалары көлденең орналасқан ӘЖ фазалық жөндеу кезінде
кернеудегі фазалардың сымдарын ұстап тұратын траверс учаскелеріне өтуге
жол берілмейді.
ӘЖ трассасын ағаштар құлатылғанға дейін тазалау кезінде жұмыс
орны дайындалды. Қыста құлаған ағаштан тез кету үшін қарға оның құлау
сызығына қарама-қарсы бағытта бұрышпен ұзындығы 5-6 м екі жол салу
керек. Кесілген және кесілген ағаштарға өрмелеуге жол берілмейді.
348. Жұмыс жүргізуші жұмыс басталар алдында бригаданың барлық
мүшелеріне құлаған ағаштардың, арқандардың және басқа заттардың ӘЖ
сымдарына жақындау қаупі туралы ескертуі қажет.Ағаштардың сымдарға
құлауын болдырмау үшін ағаш кесу басталғанға дейін кергіштер
қолданылады.
Ағаш сымға құлаған кезде оған ӘЖ кернеуін түсіргенге дейін 8 м кем
қашықтыққа жақындауға жол берілмейді.
Құлаған ағаштың құлауы туралы аралар басқа жұмысшыларды
ескертуі керек. Ағаштың құлау жағынан және қарама-қарсы жағынан тұруға
жол берілмейді.
Ағаштарды кеспей немесе кеспей құлатуға, сондай-ақ ағашты кесіп
өтуге жол берілмейді. Көлбеу ағаштарды көлбеу жағына тастау керек.
Кесілген және кесілген ағашты жұмыстағы үзіліс кезінде немесе басқа
ағаштарға ауысқан кезде құлатпауға жол берілмейді.
Шіріген және құрғақ ағаштарды құлатпас бұрын олардың беріктігін
тексеріп, содан кейін аралау керек. Бұл ағаштарды кесуге жол берілмейді.
Алдын ала аралау арқылы ағаштарды топтап құлатуға және бір ағаштың
екінші ағашқа құлауын пайдалана отырып құлатуға жол берілмейді. Ең
алдымен, шіріген және күйдірілген ағаштарды тастау керек. ӘЖ немесе
әуеден ауыстырып қосу пунктін қарау кезінде қандай да бір жөндеу және
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ тірекке және оның
құрылымдық элементтеріне көтерілуге жол берілмейді. Тірекке көтерілуге
ӘЖ-ді жоғарыдан қарау кезінде рұқсат етіледі. Өтуі қиын жерлерде
(батпақтар, су бөгеттері, таулар, орман үйінділері және басқалар) және
қолайсыз ауа райы жағдайларында (жаңбыр, қар жаууы, қатты аяз және
басқалар), сондай-ақ тәуліктің қараңғы уақытында ӘЖ тексеруді II рұқсат
тобы бар екі жұмыскер орындау қажет.Қалған жағдайларда ӘЖ-ді II рұқсат
тобы бар бір қызметкер қарайды.ӘЖ-ны тәуліктің қараңғы уақытында қарау
кезінде сымдардың астында жүруге жол берілмейді. Зақымдарды іздеу
кезінде ӘЖ тексерушілерінде өзімен бірге ескерту плакаттары болуы қажет.
1000 В жоғары ӘЖ-де жерде жатқан сымға 8 м-ден кем қашықтыққа
жақындауға жол берілмейді. Мұндай сымға жақын жерде адамдар мен
жануарлардың оған жақындауын болдырмау үшін күзет ұйымдастыру,
мүмкіндігінше ескерту плакаттарын орнату, болған жағдай туралы электр
желілері кәсіпорнына хабарлау қажет. Темірбетон тіректері бар 6-35 кВ ӘЖ209

де оқшаулағыштардың зақымдануы, сымның тіректің денесіне жанасуы
(топырақтан ылғалдың булануы, тіреулерде және тіректің топыраққа бітелу
орындарында электр доғасының пайда болуы және басқалары) нәтижесінде
жерге тұйықталу тогының ағу белгілері болған кезде кернеудегі тіректерге 8
м-ден кем қашықтыққа жақындауға жол берілмейді.
ӘЖ-нің көлік магистральдарымен (темір жолдар, кеме жүретін өзендер
мен каналдар) қиылысу учаскелерінде жұмыс істеу кезінде, көлік қозғалысын
уақытша тоқтата тұру не оның қозғалысы уақытында ӘЖ-дегі жұмысты
тоқтата тұру қажет болғанда жасақ берген қызметкер жұмыс орнына көлік
магистралі қозғалыс қызметінің өкілін шақыруы қажет. Бұл өкіл қажетті
уақытқа көлік қозғалысының тоқтауын қамтамасыз етуі немесе желілік
бригаданы жақындап келе жатқан көлік туралы ескертуі қажет. Көлікті өткізу
үшін қозғалысқа кедергі келтіретін сымдар қауіпсіз биіктікке көтеріледі.
ӘЖ-нің тас жолмен және сүрлеу жолдарымен қиылысу немесе
жақындасу учаскелерінде жұмыс істеу кезінде көлік жүргізушілерін ескерту
немесе жол полициясымен келісім бойынша оның қозғалысын тоқтату үшін
жұмыс жүргізуші тас жолға немесе жолға сигнал берушілерді қоюы қажет.
Қажет болған жағдайда жол полициясының өкілі шақырылады.
Сигнал берушілер ӘЖ – нің жолдармен қиылысу немесе жақындасу
орнынан екі жағынан 100 м қашықтықта болуы және күндіз өзімен бірге
қызыл жалаушалары, ал түнде-қызыл шамдары болуы тиіс.
Көшені жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету кезінде келесі
жағдайларда кернеуді түсірмей өкім бойынша жұмыс істеуге рұқсат етіледі:
1) шамдар ағаш тіректерде сымдардан төмен орналасқан кезде, тіректен
немесе ағаш баспалдақтың тіреуішінсіз жерге тұйықтағышсыз;
2) оқшаулағыш буыны бар телескопиялық мұнараны пайдалану
кезінде;
3) өздігінен жүретін сымдармен ӘЖ-де жұмыс істеу кезінде;
Басқа жағдайларда тірекке ілінген барлық сымдарды ажыратып, жерге
қосу қажет.
Күштік трансформаторлар мен реакторларды тексеру жерден немесе
тұтқалары бар стационарлық сатылардан орындалады. Жұмыс істеп тұрған
немесе резервтегі трансформаторлар мен реакторларда қарау алаңдарына
кіру [2] сәйкес нысан бойынша ескерту белгісімен (плакатпен) жабылады.
Газ релесінен газды алу трансформаторды (реакторды) ажыратқаннан
кейін орындалады. Трансформатордың (реактордың) белсенді бөлігін
қазумен немесе қоңырауды көтерумен байланысты жұмыстар ерекше
жағдайлар
үшін
арнайы
әзірленген
ППР
бойынша
орындалады.Трансформатордың (реактордың) ішіне кірумен байланысты
жұмыстар кезінде жұмыс істеушілерді қажетті арнайы киіммен, аяқ киіммен,
каскамен, ал жұмыс орнын қауіпсіз жарықпен және мәжбүрлі желдеткішпен
қамтамасыз ету талап етіледі.Кернеуі 110 кВ және одан жоғары күштік
трансформаторларға (реакторларға) майды төгу және құю процесінде
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трансформаторлардың (реакторлардың) енгізулері оларда электростатикалық
зарядтың пайда болуын болдырмау үшін жерге тұйықталады.
Бөгде көзден жоғары кернеу беріле отырып сынақтар жүргізуге
арнайы дайындықтан және осы бөлімнің талаптарын білуін тексеруден өткен
персонал жіберіледі. Сонымен қатар, жұмыс өндіруші тәжірибелі
қызметкердің бақылауымен бір айлық тағылымдамадан өтуі керек.
Жылжымалы сынақ қондырғысын пайдалана отырып жүргізілетін
электр жабдығын, оның ішінде электр қондырғыларынан тыс (жұмыс
істемейтін электр қондырғыларында, қоймаларда, кәсіпорын аумағында,
алаңда және басқаларында) сынау жұмыс жетекшісін міндетті
тағайындаумен қатар орындалады.
Электр қондырғыларынан тыс сынақтарға рұқсат беруді жұмыс
Басшысы жүзеге асырады. Сынаққа жасақты мұндай жағдайларда оларды
жүргізу қажеттігі туралы шешім қабылдаған және жұмыстарды қауіпсіз
жүргізгені үшін кәсіпорын басшысының бұйрығымен (өкімімен) уәкілеттік
берілген қызметкер береді.
Монтаждау немесе жөндеу процесінде сынақтар жүргізу жасақта
"тапсырылады"деген жолда ескертіледі.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында сынақтарды өкім бойынша
орындауға рұқсат етіледі.
Сынақтарды жұмыс жүргізушіде IV рұқсат тобы, бригада мүшесінде –
III рұқсат тобы, күзетке қойылған жұмыскерлерде – II рұқсат тобы болуы
қажет бригада жүргізеді.
Сынақ жүргізетін бригаданың құрамына дайындық жұмыстарын
орындауға және жабдықты қадағалауға тартылатын жөндеу персоналының
қызметкерлері енгізіледі.
Жабдықты жөндеуді немесе монтаждауды орындайтын бригада
құрамына сынақтар жүргізу үшін жөндеу ұйымдарының немесе электр
зертханаларының персоналынан қызметкерлер енгізіледі. Бұл жағдайда
сынақтарға басшылықты жұмыс басшысы не оның нұсқауы бойынша
зертхана немесе жөндеу ұйымы персоналының IV тобы бар қызметкер жүзеге
асырады. Ток өткізгіш бөліктері тұтас және торлы қоршаулармен жабылған,
ал есіктер бұғаттаумен жабдықталған стационарлық сынақ қондырғыларын
пайдалана отырып, 1000 В жоғары электр қондырғыларынан тыс жүргізілетін
оқшаулау материалдары мен бұйымдарын (қорғау құралдарын, әртүрлі
оқшаулау бөлшектерін және басқаларын) жаппай сынауды III рұқсат тобы
бар қызметкер оқшаулау материалдары мен бұйымдарын сынау жөніндегі
жергілікті нұсқаулыққа сәйкес жеке-дара орындайды.
Сынақтар мен оларға дайындық жұмыстарын жүргізуге берілген
жасақтар бойынша рұқсат сынаққа жататын жабдықта жұмыс істейтін басқа
бригадалар жұмыс орындарынан шығарылғаннан және олар жасақтарды
рұқсат берушіге тапсырғаннан кейін орындалады. Электр қондырғыларында
жергілікті кезекші персоналсыз жұмыс жүргізушіге бригада шығарылғаннан
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кейін жұмыстағы үзілісті ресімдей отырып, жасақты өзінде қалдыруға рұқсат
етіледі.
Сыналатын жабдық, сынақ қондырғысы және олардың арасындағы
жалғағыш сымдар қалқандармен, арқандармен және "СЫНАҚ ӨМІР ҮШІН
ҚАУІПТІ" деген белгісі (плакаты) бар, сыртқа қаратылған өзге де
қоршаулармен қоршалады. Қоршауды сынақ жүргізетін персонал орнатады.
Қажет болған жағдайда сынақ қондырғысына, жалғағыш сымдар мен
сыналатын жабдыққа бөгде адамдардың жақындауын болдырмау үшін II
топтағы бригада мүшелерінен күзет қою керек. Күзетпен жүретін бригада
мүшелері қоршаудан тыс болуы және сыналатын жабдықты кернеуде деп
санауы қажет.
Бұл қызметкерлер жұмыс өндірушінің келісімімен қызметінен кетеді.
Кабель желісін сынау кезінде, егер оның қарама-қарсы ұшы жабық камерада,
жТҚ бөлігінде немесе үй-жайда орналасса, есіктерде немесе қоршауларда
осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша белгі (плакат) ілінеді.
Егер есіктер мен қоршаулар бекітілмеген болса немесе трассада бөлінген
кабель желістері бар жөнделетін желі сынаққа ұшыраса, есіктердің,
қоршаулардың және кабельдің бөлінген талсымдарының жанында
плакаттарды ілуден басқа II топтағы жұмыскерлер бригадасының немесе
кезекші персоналдың құрамына енгізілген күзет қойылады.
Сынақ қондырғысы мен сыналатын жабдықты әртүрлі үй-жайларда
немесе ТҚ-ның әртүрлі учаскелерінде орналастыру кезінде оқшаулау
жағдайын бақылайтын III рұқсат тобы бар бригада мүшелерінің жұмыс
жүргізушісінен бөлек болуына жол беріледі. Бригаданың бұл мүшелері
қоршаудан тыс орналасуы және сынақ басталар алдында жұмыс
жүргізушіден қажетті нұсқама алуы қажет.
Сынақ жүргізуге кедергі келтіретін жерге тұйықтау құралдарын алып
тастауға және оларды осы қағидалардың 116-тармағына сәйкес сынақ
қондырғысының жоғары кернеулі шықпасын жерге тұйықтағаннан кейін
сынақ жетекшісінің келісімімен қайтадан орнатуға болады. Сынақ схемасын
құрастыру кезінде, ең алдымен, сыналатын жабдықтың корпусын қорғайтын
және жұмыс істейтін жерге қосу жүзеге асырылады.
Жылжымалы қондырғыға жұмыс схемасының көмегімен оның корпусын
жерге тұйықтау арқылы сынақ жүргізуге жол берілмейді. Жылжымалы сынақ
қондырғысының корпусы қимасы кемінде 10 шаршы миллиметр икемді мыс
сымнан жасалған жеке жерге тұйықтау өткізгішімен жерге тұйықталады.
Сынақ алдында корпустың жерге қосылуының сенімділігін тексеру керек.
Сынақ қондырғысын 380/220 В желісіне қосу алдында жоғары кернеу
шықпасы жерге тұйықталады.
Жерге қосу үшін сынау схемаларында қолданылатын мыс сымының
қимасы 4 шаршы миллиметрден кем болмауы тиіс.
Сынақ қондырғысын кернеуі 380/220 В желіге қосу тізбектің көрінетін
үзілісі бар коммутациялық аппарат арқылы немесе қондырғыны басқару
орнында орналасқан штепсельдік айыр арқылы орындалады.
212

Коммутациялық аппарат ұстап тұратын құрылғымен жабдықталады
немесе аппараттың жылжымалы және жылжымайтын түйіспелерінің
арасында оқшаулағыш жапсырма орнатылады.
Сынақ электр қондырғысын кернеуі 380/220 В желіден қоректендіру
үшін пайдаланылатын сым немесе кабель осы желіде орнатылған
сақтандырғыштармен немесе автоматты ажыратқыштармен қорғалуы тиіс.
Жылжымалы сынақ қондырғысын желіге осы желілерді пайдаланатын
ұйымның өкілдері қосу қажет. Сынақ қондырғыларында оператордың жұмыс
орны 1000 В-тан жоғары жабдығы бар үй-жайдан бөлінеді.
Бұл үй-жайдың есігі есікті ашқан кезде сынау схемасынан кернеуді
алуды және есіктер ашық болған кезде кернеуді берудің мүмкін еместігін
қамтамасыз ететін бұғаттағышпен жабдықталады. Оператордың жұмыс
орнында 1000 В дейінгі және одан жоғары кернеуді қосу туралы бөлек жарық
дабылы орнатылады. Жылжымалы сынақ қондырғылары сынақ
қондырғысының шықпасында кернеу болған кезде автоматты түрде
қосылатын сыртқы жарық сигнализациясымен жабдықталады.
Түзетілген жоғары кернеу тогын алу үшін қатты жартылай
өткізгіштері бар тізбектер қолданылады. Сыналатын жабдық пен сынақ
қондырғысы арасындағы жалғағыш сым алдымен оның жоғары кернеулі
Жерге тұйықталған шықпасына қосылады. Бұл сымды кернеудегі ток
өткізгіш
бөліктерге
қашықтыққа
жақындауды
(қабаттасуды)
болдырмайтындай етіп бекіту керек.
Жалғағыш сымды фазаға, сыналатын жабдықтың полюсіне немесе
кабель талсымына қосуға және оны сынау басшысының нұсқауы бойынша
және оларды жерге қосқаннан кейін ажыратуға рұқсат етіледі, ол жерге
тұйықтау пышақтарын қосумен немесе тасымалды жерге тұйықтау
құралдарын, оның ішінде оқшаулағыш тұтқалары бар арнайы зертханаларды
орнатумен орындалады. Әрбір сынақ кернеуін беру алдында жұмыс өндіруші
(сынақ жетекшісі) қажет:
1) схеманың дұрыс құрастырылуын және жұмыс және қорғаныс
жерлендірулерінің сенімділігін тексеру;
2) бригаданың барлық мүшелері мен күзетке тағайындалған
қызметкерлердің олар көрсеткен орындарда тұрғанын, бөгде адамдардың
шығарылғанын және жабдыққа сынақ кернеуін беруге болатынын тексеруге
міндетті;
3) бригаданы кернеу берілгені туралы "кернеу беремін" деген
сөздермен ескертуге және бригаданың барлық мүшелері ескерту естігеніне
көз жеткізгеннен кейін жерге тұйықтау құралын сынақ қондырғысының
шығысынан алып тастауға және оған 380/220 В кернеу беруге тиіс.
Сынақ қондырғысының шықпасына кернеу берілген сәттен бастап
оған кіруге және одан шығуға, сыналатын жабдықта болуға, сондай-ақ жерде
тұрып, сынақ қондырғысының корпусына жанасуға жол берілмейді.
Кабельдерді жерге тұйықтау құрылғылары бар пункттер жағынан
сынаған немесе күйдірген жөн. Бұл жұмыстарды жерге тұйықтау
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құрылғылары болмаған кезде жүргізуге ерекше жағдайларда кәсіпорын
басшылығының келісімімен жол беріледі.
Сынақтар аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізуші сынақ қондырғысының
кернеуін нөлге дейін төмендетуі, оны 380/220 В желісінен ажыратуы,
қондырғының шықпасын жерге тұйықтауы және бұл туралы бригадаға
"кернеу алынып тасталды"деген сөздермен хабарлауы қажет. Осыдан кейін
сымдарды қайта қосуға немесе сынақ толық аяқталған жағдайда оларды
сынақ қондырғысынан ажыратуға және қоршауларды алуға болады.
Едәуір сыйымдылығы бар жабдықты (кабельдер, генераторлар)
сынағаннан кейін одан қалдық заряд алынады. 1000 В – тан жоғары электр
қондырғыларында электр өлшегіш кенелермен жұмысты өкім бойынша екі
адам жүргізуі қажет: біреуі – IV қол жеткізу тобымен, екіншісі-III қол
жеткізу тобымен. Көрсеткіштерді есептеу үшін аспапқа еңкеюге жол
берілмейді. Диэлектрлік қолғаппен жұмыс істеу керек.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында диэлектрлік қолғаптарды
пайдаланбай, III рұқсат тобы бар бір адам электр өлшегіш кенелермен жұмыс
істейді.
ӘЖ тірегінде тұрған кезде электр өлшегіш кенелермен жұмыс істеуге
жол берілмейді.
Өлшеу штангаларымен жұмысты өкім бойынша кемінде екі адам
жүргізу қажет: біреуі – IV рұқсат тобымен, қалғандары – III рұқсат тобымен.
Конструкцияға немесе телескопиялық мұнараға көтерілу, сондай-ақ одан
штангасыз түсу керек.
Штангамен жұмыс істеу кезінде диэлектрлік қолғапты пайдалану
міндетті.
Импульстік өлшегішпен жұмыс істеу кезінде өлшегішті ажыратылған
және жерге қосылған ӘЖ-ге қосуға рұқсат етіледі. Қосылу келесі тәртіпте
орындалуы керек:
1) жалғағыш сымды алдымен импульстік өлшегіштің жерге
тұйықталған сымына (қорғаныс құрылғысынан келетін), содан кейін
оқшаулағыш штангалардың көмегімен ӘЖ сымына жалғау керек. Қосу сымы
ӘЖ-ге қосылатын штангалар өлшеу кезінде желінің сымында қалады.
Штангалармен жұмыс істеу кезінде диэлектрлік қолғаптарды пайдалану
қажет;
2) ӘЖ-дан жерге тұйықтау құралын импульстік өлшегіш жалғанған
жердегі ұшынан алуға жол берілмейді. Қажет болған жағдайда тексерілетін
ӘЖ-нің басқа ұштарында да жерге тұйықтау құралдарын алуға жол беріледі.
ӘЖ-дан жерге тұйықтау құралдарын алып тастағаннан кейін қосу сымы,
қорғау құрылғысы және оған сым кернеу астында деп есептеледі және оларға
жанасуға жол берілмейді;
3) импульсті өлшеуіштің сымынан жерге тұйықтау құралын алуға жол
берілмейді.
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Оқшаулағыш штангалардың көмегімен импульсті өлшегіш сымдарын
ӘЖ-ге қосуды IV рұқсат тобы бар кезекші немесе кезекшінің бақылауымен
зертхана персоналы орындауы қажет.
Импульсті өлшеуішті стационарлық коммутациялық аппаратура арқылы
ӘЖ-ге қосылған стационарлық өткізгішке қосуды және өлшеуді жеке-дара
кезекші немесе өкім бойынша зертхана персоналынан IV рұқсат тобы бар
қызметкер жүргізеді.
Өлшеу аяқталғаннан кейін ӘЖ қайтадан жерге тұйықталады, содан
кейін жалғағыш сымы бар оқшаулағыш штангалар алдымен ӘЖ – ден, содан
кейін импульстік өлшеуіштің сымынан алынады.
Жоғары кернеулі импульстар генераторы жоқ импульсті өлшеуішпен
өлшеуге жұмыс істейтін бригадаларды ӘЖ-ден шығармай-ақ жол беріледі.
Оқшаулау кедергісін мегаомметрмен өлшеу заряд алынған
ажыратылған ток өткізгіш бөліктерде оларды алдын ала жерге қосу жолымен
жүзеге асырылады. Ток өткізгіш бөліктерден жерге тұйықтау құралын
мегаомметрді қосқаннан кейін алу керек.
Ток өткізгіш бөліктердің оқшаулау кедергісін мегаомметрмен өлшеу
кезінде жалғағыш сымдарды оларға оқшаулағыш ұстағыштардың
(штангалардың) көмегімен жалғау керек. 1000 В жоғары электр
қондырғыларында диэлектрлік қолғаптарды пайдалану қажет.
Мегаомметрмен жұмыс істеу кезінде ол қосылған ток өткізгіш
бөліктерге жанасуға жол берілмейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін қалдық
зарядты ток өткізгіш бөліктерден оларды қысқа мерзімді жерге қосу
жолымен алып тастау қажет.
Оқшаулау кедергісін мегаомметрмен III кіру тобы бар бір адам
өлшейді. Бұл өлшем жұмыстардың мазмұнына кіретін жағдайларда оны
жасақта немесе өкімде көрсету талап етілмейді.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр тізбектерін ажыратуды талап ететін
тасымалды өлшеу аспаптарын қосу және ажырату осы тізбектерден кернеуді
алғаннан кейін орындалады. Электр тізбектерін үзуді талап етпейтін
аспаптарды жалғауды және ажыратуды электрден қорғау құралдарын
пайдалана отырып, кернеумен орындауға жол беріледі.
Кернеуі 1000 В дейінгі құрылғылардың электр параметрлерін өлшеу
қажет болған жағдайда, тасымалданатын аспаптың металл корпусын жерге
қосу және арнайы зондтарды немесе оқшаулағыш тұтқалары бар жалғағыш
өткізгіштерді пайдалану қажет.
Электр қондырғыларында оқшаулағыштардың гирляндаларын, тірек
оқшаулағыштарын және жабдықтың Фарфор оқшаулағышын ток өткізгіш
бөліктерден кернеуді түсірмей, ӘЖ үшін меншікті өткізгіштігі 1430
микросименс/сантиметрден (бұдан әрі – мкСм/см) және АТҚ үшін 667
мкСм/см аспайтын тұтас су ағынымен жууға болады.
ЖТҚ-да оқшаулағыштарды ток өткізгіш бөліктерден кернеуді алып
тастамай оқшаулағыш штангалардағы арнайы щеткалармен немесе
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саптамалары бар қуыс оқшаулағыш штангалармен жиынтықтағы
шаңсорғышпен тазалауға болады.
Тазалау еденнен немесе тұрақты төсеме тақтадан жүргізіледі. Тазалау
кезінде диэлектрлік қолғапты қолдану қажет.
Жұмыс басталар алдында штангалардың оқшаулағыш беттері шаңнан
тазартылады. Шыбықтардың ішкі қуысын тазарту кезінде шаңнан жүйелі
түрде тазарту керек.
7.1.5 Жылу автоматикасы мен өлшеу құрылғыларының және
автоматты басқару жүйесінің техникалық құралдарының электр
бөлігінде жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелері
Төменде баяндалған қауіпсіздік қағидалары жылу автоматикасы мен
өлшеу құрылғыларының және автоматты басқару жүйесінің (бұдан әрі –
АБЖ) техникалық құралдарының электр бөлігіндегі жұмыстарды орындау
кезінде сақталады. Пульттерде, тарату қалқандарында және жылу
автоматикасы құрылғыларын құрастыруда және өлшеуде коммутациялық
аппаратурамен операцияларды III рұқсат тобы бар кезекші немесе жеделжөндеу персоналы, сондай – ақ IV рұқсат тобы бар жөндеу бригадасының
жұмысын жүргізуші, егер жасақ (өкім) беруші оған жасақтың "жеке
нұсқаулар" бағанына жаза отырып, коммутациялық аппаратураны қосуды
және ажыратуды, ал өкім бойынша жұмыстарды орындау кезінде өкімді
тіркеу кезінде жазуды тапсырса, орындайды.
Жылу және электр жүктемесіне әсер ететін жылу автоматикасы мен
өлшеу құрылғыларының электр жабдықтарын ажырату станцияның ауысым
бастығының немесе технологиялық цех бастығының келісімін (өкімін)
алғаннан кейін жүргізіледі.
Технологиялық жабдық учаскесін жылу автоматикасы мен өлшеу
құрылғыларындағы жұмыстарға рұқсат беру алдында дайындауды
технологиялық жабдық жедел басқаруында болатын цехтың кезекші
персоналы жүргізуі қажет.
Реттеу немесе жөндеу процесінде реттеуіштерді жұмысқа сынамалы
қосуды жұмыс өндірушінің өтініші бойынша жедел басқаруында жабдық бар
цехтың кезекші персоналы жүргізуі қажет.
Өкім бойынша жылу автоматикасы құрылғыларын жөндеу, сынамалау
және баптау және жабдықтың жұмыс схемасын немесе режимін өзгертуді
талап етпейтін өлшеу жөніндегі жұмыстарды орындауға жол беріледі.
Күрделі жөндеу кезінде жылу автоматикасы мен өлшеу құрылғыларының
схемасының немесе торабының жекелеген элементтері мен учаскелерін
кернеумен сынау және тексеру технологиялық цех ауысымы бастығының
келісімімен мынадай шарттар сақталған кезде орындалады:
1) Жөндеу жұмыстары тоқтатылады, адамдар сыналатын жабдықтан
алыстатылады;
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2) қорғаныштық жерге тұйықтағыштар, қоршаулар мен плакаттар
алынып тасталады.
Аралас учаскелердегі бригадалар бұл учаскелерді ажырату, оларды
сыналатын жабдықтан қоршау және жұмысшылардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жағдайында жұмысын жалғастырады.
Сынау процесінде электр жабдығын бірнеше рет қосуға және
ажыратуға байланысты жұмыстарды жасақта үзілістерді ресімдемей, бірақ әр
уақытта қажетті техникалық іс-шараларды орындай отырып жүргізуге жол
беріледі.
Электр жабдығын қосу және ажырату технологиялық цехтың ауысым
(кезекші) бастығының рұқсатымен жүргізіледі.
Жылу автоматикасы мен өлшеу құрылғыларында өкім бойынша III
рұқсат тобы бар қызметкер жеке-дара мынадай жұмыстарды орындайды::
1) аспаптардың тіркеу бөлігін баптау;
2) манометрлерді (электр контактілерінен басқа), дифманометрлерді,
термопараларды, кедергі термометрлерін ауыстыру;
3) басқарудың блоктық қалқандарында жылу техникалық бақылау
аспаптарындағы ақауларды жою;
4) температуралық өлшеу нүктелерін ауыстырып қосқыштардың алдын
алу;
5) баж есептеу техникасының техникалық құралдары кешенін жөндеу;
6) автореттегіштердің электрондық блоктарын баптау параметрлерін
баптау және тексеру;
7) қысқыш қораптарды тығыздау;
8) стендтердің, датчиктердің, атқарушы механизмдердің, панельдердің
және басқаларының жазуларын, таңбалануын орындау;
9) қалқандарды, панельдерді сығылған ауамен үрлеу.
Әр түрлі цехтарда орналасқан қолданыстағы жабдықтар мен
жинақтарда орналасқан жылу автоматикасы мен өлшеу құрылғыларындағы
барлық жұмыстар жұмыс істейтін цех ауысым бастығының рұқсатымен
жүргізіледі.
Технологиялық цехтың (учаскенің) жедел персоналы жылу
автоматикасы құрылғыларындағы және жасақтар бойынша өлшеудегі
жұмыстарға рұқсат беруші болып табылады. Ауысымда кезекші персонал
болмаған кезде, сондай-ақ аумақтық алыс объектілерде жұмыс істеген кезде
жасақ бойынша жұмысқа рұқсат беруші электр қауіпсіздігі бойынша IV
рұқсат тобы бар жұмыс жүргізуші бола алады. Жұмыс жүргізушінің рұқсат
беруді жүзеге асыру және жұмыс орнын дайындау кезінде қауіпсіздік
шараларын айқындау құқығы жасақтың "жеке нұсқау" деген жолында
көрсетіледі.
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7.2 Диспетчерлік және
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік

технологиялық басқару

құралдарын

КБЖ жоғары кернеумен сынау кезінде сыналатын учаске шектеледі.
Сынауға ұшырамайтын КБЖ учаскелерінде сынақ кернеуінің пайда болуын
болдырмау үшін олардың арасындағы барлық қосылыстар алынады.
КБЖ әртүрлі ұштарындағы оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау
кезінде қызметкерлердің өзара байланысы болуы қажет.
КБЖ алыс ұшындағы телефон аппараты телефон байланысы үшін
бөлінген жұптың әрбір талсымына қосылған бөлгіш конденсаторлар
(сыйымдылығы 0,1 микрофарад және жұмыс кернеуі 5-6 кВ) арқылы
сынақтар жүргізілгенге дейін қосылуы тиіс. Телефон аппараты мен
конденсаторларды қазаншұңқырдан немесе құдықтан тыс, резеңке
диэлектрлік кілеммен жабылған ағаш тұғырықта орналастыру қажет.
Телефон сөйлесулері кабельде сынақ кернеуі болмаған кезде және жұмыс
басшысынан шақырту алғаннан кейін жүргізіледі.
Сынақ кезінде телефон аппаратына және жалғағыш сымдарға қол
тигізуге жол берілмейді. Сынақтар кезінде жұмыс жетекшісінің телефон
аппараты ажыратылады, оны сынақтар аяқталғаннан және кабельден заряд
алынғаннан кейін қосқан жөн. Кабельге сынау кернеуін берер алдында
жұмыс басшысы телефон арқылы бригада мүшелерін сынақтардың
басталғаны туралы ескертуі қажет.
Бокстарда және бөлінген кабельдің ұштарында қандай да бір
ауыстырып қосуды жүргізуге, сондай-ақ сынау кезінде кабельге жанасуға
жол берілмейді. КБЖ-ға тасымалданатын аспаптармен өлшеуді кемінде екі
адам жүргізуі қажет, олардың біреуінің IV, ал екінші қол жеткізу тобының III
болуы қажет. Электр беру желілері мен ауыспалы токтың электрлендірілген
темір жолдарының қауіпті әсеріне ұшыраған КБЖ электр өлшеулерін
электрден қорғау құралдарын қолдана отырып жүргізу қажет.
Кабельдерді тоттанудан қорғау құрылғысына және қорғаныс
құрылғыларын кезбе ток көзіне қосу, сондай-ақ катодты қондырғыларда
қондырғыдан кернеуді түсірмей жүргізілетін жұмыстарды диэлектрлік
қолғаптармен орындау қажет. Дренаждық қондырғыны жөндеуді оны түйіспе
желісі мен кабель жағынан ажыратқаннан кейін және электрлендірілген темір
жолдың немесе қалалық электр көлігінің (трамвайлар мен троллейбустар)
түйіспе желісі жағынан дренаждық кабельді жерге қосқаннан кейін
орындауға жол беріледі.
КҚҚ қызмет көрсетуге III рұқсат тобы бар қызметкерлер жіберіледі.
КҚҚ-дағы барлық жұмыстар нұсқау бойынша қондырғыны
ажыратқаннан және кернеуді түсіргеннен кейін жүргізіледі.
Кептіру және автоматика блогынан алдыңғы, артқы және бүйірлік
панельдерді алуға және жұмысқа кірісуге КСУ кернеуін түсіргеннен кейін 15
минуттан соң рұқсат етіледі.
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Кептіру және автоматика блогында жұмыс істеу кезінде диэлектрлік
резеңке кілемді пайдалану қажет
Қызмет көрсетілмейтін күшейткіш пунктінің (бұдан әрі – ҚКП)
тұрақты және ауыспалы токпен қашықтықтан қоректенуі КБЖ-да мынадай
жұмыстар кезінде алынады:
1) Кабельді монтаждау, бөлшектеу және қайта салу;
2) бүлінген телефон байланысын жөндеу;
3) кабельдегі өлшеулер.
ҚКП – ның қашықтықтан қоректенуі ДТҰ кезекшісінің өтінімі
бойынша алынады, оны ол кезекшінің немесе қызмет көрсетілетін күшейту
пункті (бұдан әрі-ҚКП) бастығының атына береді. Өтінімде кабельдің атауы,
жұмыс учаскесі мен сипаты, жұмыстың басталу және аяқталу уақыты,
қашықтықтан қоректендіру түрі, жұмыс басшысының тегі көрсетіледі.
ҚКП-ның қашықтықтан қоректенуін қоректендіруші күшейту
пунктінде кезекші немесе ҚКП бастығы осыған уәкілетті адамнан келісім
алғаннан кейін алады.Қашықтықтан қоректендіруді беру тізбегінде
аппаратураның
конструкциясына
байланысты
тиісті
имектерді,
сақтандырғыштарды немесе басқа да бөліктерді алу жолымен үзіктер жасау
қажет. Бұл жағдайда диэлектрлік қолғапты қолдану керек.
Қашықтықтан қоректендірумен бір мезгілде кабельден телебасқару
және сигнализация құрылғыларының қоректендіруі алынады және олардың
төлеміне осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша белгі (плакат)
ілінеді.
НУП-да жұмыс жүргізуге келісім алғаннан кейін, жұмыс жетекшісі
жөндеуге жататын кабельді анықтап, ондағы кернеудің жоқтығын тексеріп,
оны босатуы керек. Бұл операцияларды қорғаныш көзілдірікпен және
диэлектрлік қолғаппен орындау қажет.
НУП-да Кабельдегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
қашықтықтан қоректендіруді қабылдау тізбектерінде қосымша ажыраулар
жасалады.
Симметриялық
кабельдің
қашықтықтан
қоректендіру
тізбектеріндегі көрінетін ажырау бокстардан қоспарлы айырларды алу
арқылы жүзеге асырылады. Коаксильді жұптардағы қашықтықтан
қоректендіру тізбектеріндегі көрінетін үзіліс сүзгілер тақтасы мен
автотрансформаторлар блогы арасында орналасқан тиісті имектерді алу
арқылы, ал симметриялы жұптарда – қосалқы тіректе орналасқан
бокстардағы имектерді алу арқылы жүзеге асырылады. Алып тастауға
жататын имектер мен шанышқылардың түсі өзгеше болады.
НУП-дағы барлық жұмыстарды жұмыс өндірушінің III рұқсат тобы
бар бригада жүргізуі қажет.Тұрақты желдеткіші жоқ ҚКП камераларын
жұмыс басталар алдында және жұмыс кезінде желдету қажет. Жұмыс жүргізу
кезінде камера ашық болуы тиіс.
Желдеткішпен жабдықталған НУП-да жұмыс істеу кезінде желдету
каналдары ашылуы тиіс.
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Қашықтықтан қоректендіру аппаратурасын сынау алдында барлық
ҚКП мен оларды қоректендіретін ҚКП арасында телефон байланысы
қамтамасыз етіледі.
Қашықтықтан қоректендіру кернеуін түсіргеннен кейін жұмыс
басшысының келісімімен аппаратурадан жекелеген платаларды алуға жол
беріледі. Кернеудегі аппаратураны жөндеуге жол берілмейді.
Электрлендірілген
темір
жолдардың,
трамвайлар
мен
троллейбустардың түйіспе желісінің сымдарын кесіп өтетін ӘБЖ сымдарын
кесіп өту және жөндеу әзірленген ЖӨЖ сәйкес түйіспе желісінің
дистанциясы (ауданы) өкілінің қатысуымен түйіспелі желінің жұмыс
орнында ажыратылған және жерге тұйықталған кезде жүзеге асырылады.
Елді мекендердің көшелеріндегі электр беру желілері сымдарының
үстінен сымдарды тарту кезінде өтіп бара жатқан адамдар мен көліктің алдын
алу үшін жалаушалары бар сигнал берушілерді қою қажет. Жұмысты
бастамас бұрын ӘЖ сымдарында (сымдар мен жер арасында) 42 В жоғары
кернеудің жоқтығын тексеру қажет.
ӘЖ сымдарында 42 В жоғары кернеу анықталған кезде кернеудің
пайда болу себептерін анықтағанға дейін және оны 42 В дейін төмендеткенге
дейін жұмысқа кірісуге жол берілмейді.
Әсерден пайда болған кернеудегі ӘЖ сымдарын жерге тұйықтау
тасымалды жерге тұйықтау үшін штангалардың көмегімен дренаждық
шарғылар арқылы орындалады.
Әсерден пайда болған кернеудегі ӘЖ-де жұмыс істеу кезінде
жайылмалы және монтаждалатын сымдар аралықтың басында және тікелей
жұмыс орнында жерге тұйықталады. Жерде жатқан сым келесі учаскелерде
жайылған желілік сымдармен және сымдармен жанаспауы тиіс.
Салбыраған жердің жебесін реттеп, учаскедегі сымды алдыңғы
учаскенің сымына қосқанға дейін бекіту керек. Жұмыс орнындағы
сымдардың жекелеген учаскелерін жалғау алдында жалғау орнының екі
жағынан жерге тұйықталуы тиіс.
Транзисторлар мен микросхемаларда орындалған радиоаппаратурамен
өкім бойынша жұмыс істеуге жол беріледі. Жұмыс орнында диэлектрлік
резеңке кілемдер төселеді немесе оқшаулағыш тіректер орнатылады.
III рұқсат тобы бар бір қызметкерге қоректенуі 42 В дейінгі кернеумен
жүзеге асырылатын транзисторлар мен микросхемаларда орындалған
аппаратурадағы жұмыстарды қоспағанда, қандай да бір жөндеу жұмыстарын
орындау құқығынсыз радиоаппаратураға қызмет көрсетуге рұқсат етіледі.
60 килогерц – 300 гигагерц диапазонындағы жиіліктермен
электромагниттік өрісте (бұдан әрі – ЭМӨ) жұмыс істеу кезінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес орындалады.
Жоғары жиілікті аппаратураны баптау және сынау кезінде электр
тогының зақымдануынан және жоғары электромагниттік сәулеленуден
қорғау құралдарын пайдалану қажет.
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Қолданылатын көзілдіріктің металдандырылған әйнек жабыны бар.
Ақаулықтарды жою, схемаларға өзгерістер енгізу, антенна-фидер
құрылғыларын бөлшектеу және құрастыру қауіпсіздік ережелеріне сәйкес
қажет.
Жол берілмейді:
1) қолында немесе дененің басқа бөлігінде жылу әсері бойынша
электромагниттік сәулеленудің болуын анықтау;
2) энергия ағынының тығыздығы рұқсат етілгеннен жоғары, қорғау
құралдарынсыз сәулелену аймағында болуға тиіс;
3) электромагниттік сәулелену көзінің экрандалуын бұзу;
4) ашық жұмыс істеп тұрған антенна-фидер құрылғысының алдында
болуға тиіс.
Мұнаралар мен діңгектердегі сыртқы антенна-фидер құрылғыларын
монтаждау және алдын алу жұмыстарын IV және III рұқсат топтары бар
қызметкерлерден тұратын бригада орындауы қажет. Жұмыс басталар
алдында жоғары жиілікті аппаратураны ажырату қажет.
Антенна-діңгекті құрылыстарда жұмыс істеу кезінде келесі талаптар
орындалады:
1) олар бойынша көтерілетін қызметкерлердің жоғары өрмелеу
жұмыстарына рұқсаты болуы қажет;
2) Жұмыс алдында мачтаның сигналдық жарығы және антенналардың
қызуы ажыратылады және белгі (плакат) ілінеді.
ТҚ-да немесе 1000 В-тан жоғары ӘЖ-де орналасқан жоғары жиілікті
қондырғылардың жабдықтарына қызмет көрсетуді, реттеуді және жөндеуді
кемінде екі адам жүргізуі қажет, олардың біреуінің IV рұқсат тобы болуы
қажет.
Жұмыс істеп тұрған аппаратурада панельдерді (блоктарды) ашып, III
рұқсат тобы бар бір жұмыскерге резеңке диэлектрлік кілемді қолдана отырып
жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
Жұмысты бастамас бұрын жоғары жиілікті жалғау желісінде кернеудің
жоқтығын тексеру қажет. 42 В жоғары желідегі кернеу кезінде жұмыс істеуге
рұқсат етілмейді.
Схемаларға өзгерістер енгізуге, жоғары жиілікті жолды бөлшектеуге
және құрастыруға және олардағы ақауларды ӘЖ өңдеу және қосу
элементтерінен кернеуді алып тастағаннан кейін жоюға болады. Кабельде
және қосылу сүзгісінде жұмыс істеу кезінде байланыс конденсаторының
төменгі қабатындағы жерге қосу пышағын қосу жеткілікті.
Байланыс конденсаторының төменгі қоршауын жерге тұйықтамай,
жерге тұйықтау өткізгіштерін қорғаныс құрылғыларынан, аппаратурадан
және ӘЖ қосылған жоғары жиілікті қондырғы жабдығының басқа
элементтерінен ажыратуға жол берілмейді.
Байланыс конденсаторлары мен жалғау сүзгісі арасындағы тізбектегі
аспаптарды қосуға және ажыратуға байланыс конденсаторының төменгі
қабатындағы жерге тұйықтау пышағының көмегімен жерге тұйықталған
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кезде жол беріледі. Өлшеу процесінде аспаптарды бірнеше рет қайта қосу
кезінде байланыс конденсаторының төменгі қаптамасы әрбір рет жерге
тұйықталады.
Ұзақтығы 1 сағаттан аспайтын өлшеулерді өкім бойынша IV рұқсат
тобы бар бір адамға, IV рұқсат тобы бар кезекшінің немесе жедел-жөндеу
персоналы қызметкерінің қадағалауымен жүргізуге болады. Бұл өлшеулер
қосылу
сүзгісінің
ішінде
ажыратқышты
ажыратпай,
байланыс
конденсаторының төменгі қоршауының жерге тұйықтау пышағы
ажыратылған кезде жүргізіледі. Бұл ретте аспаптар жерге тұйықталады,
өлшеулерді электрден қорғау құралдарын (диэлектрлік боттар мен қолғаптар,
оқшаулағыш тұтқалары бар құрал-саймандар) қолдана отырып жүргізу
қажет.
Тасымалды (тасымалданатын) жоғары жиілікті байланыс бекеттерін
монтаждау мен демонтаждауды құрамында кемінде екі адам бар бригада
орындауы қажет, олардың біреуі IV, ал екіншісі III рұқсат тобына ие.
Антенна тіректерге ӘЖ үшін төменгі сымдардың орналасу деңгейінен
кемінде 3 м және қоса алғанда 110 кВ дейін ЖМ және 220 кВ ӘЖ үшін
кемінде 4 м қашықтықта бекітіледі. Антеннаның салбыраған жебесі ӘЖ
сымының салбыраған жебесінен үлкен болуы тиіс.
Антеннаны ілу алдында антенна шарғысы бар пост тірекке 1-1,5 м
биіктікте бекітіледі және жерге тұйықталады.
Постқа кіретін антеннаның ұшы посттың ішіндегі дроссель арқылы
және дроссельмен қатар қосылған жерге тұйықтау пышағы арқылы жерге
тұйықталады. Дроссельге параллель 1 кВ кернеуге разрядтау құрылғысы
қосылады.
Антеннаны жұлқымай абайлап тарту керек.
Антеннаны көтеру және түсіру кезінде аралықтың ортасында
трассадан тыс тұрған бір адам антеннаның кернеудегі ӘЖ сымдарына 458тармақта көрсетілгеннен аз қашықтыққа жақындамауын қадағалайды.
Антенна сымының астында болуға жол берілмейді.
Антеннаны түсіру арқылы жерге тұйықтау пышағы немесе тасымалды
жерге тұйықтау арқылы жерге тұйықтау қажет.
Аппараттық үй-жайларда орналасқан құрылғыларда жұмыс істеуге,
телефон байланысы, радиотрансляция және т.б. аппаратурасын электр
станциялары мен қосалқы станциялардың электр қондырғыларында қосуға
және ажыратуға, сондай-ақ жөндеуге III рұқсат тобы бар бір қызметкерге
рұқсат етіледі.
Еденде кабельдік және әуе байланыс желілерінің енгізу және енгізусынау тіреулерінің, қашықтықтан қоректендіру тіреулерінің, кернеуді
автоматты реттеу тіреулерінің, ток тарату тіреулерінің алдында резеңке
диэлектрлік кілем немесе оқшаулағыш тұғырықтар болады.
Қашықтықтан қоректендіру кернеуі берілетін жабдықтың қаптарына
кернеудің болуы туралы ескертетін қауіпсіздік белгілері салынады.
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Іздегіштер мен реле түйіспелерін (түйіспелі өрістерін) жууды олардан
кернеу алынғаннан кейін орындау керек.
Жабдықты тазалау кезінде жалаңаш металл оправасы бар
қылқаламдарды, сондай-ақ металл ұштықтары бар шаңсорғыштардың
шлангілерін пайдалануға жол берілмейді. Аппаратурадағы радиолампаларды
ауыстыруды олардан кернеу алынғаннан кейін орындау керек. Қорғау
құралдарын қолдана отырып, кернеуі 250 В дейінгі шамдарды ауыстыруға
жол беріледі.
Енгізу сынау тірегіне қосылған байланыс желісіне немесе 42 В жоғары
бөгде кернеу кроссының қорғаныш жолақтарына (электр беру желісінен,
қашықтықтан қоректендіру аппаратурасынан және басқалардан) түскен кезде
кезекші персонал қорғау құралдарын пайдалана отырып, осындай желіні
ажыратып, оқшаулауы қажет. 42 В жоғары бөгде кернеудің болуы туралы
объектінің кезекші персоналына, ал ол болмаған кезде – жоғары тұрған
кезекшіге хабарланады.
Разрядтағыштарды немесе сақтандырғыштарды ауыстыруды бөгде
кернеу болмаған кезде жүргізуге жол беріледі. Электр беру желілері мен
ауыспалы токтың электрлендірілген темір жолдарының әсеріне ұшыраған
байланыс желілерінің аппаратурасында жұмыс істеу кезінде желілік
қорғаныс құрылғыларын ауыстыру диэлектрлік қолғаптармен (немесе
оқшаулағыш тұтқалары бар кенелермен) және қорғаныш көзілдіріктермен
резеңке диэлектрлік кілемді қолдана отырып жүргізіледі.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жүк көтергіш крандарды
қолдана отырып жұмыс істеу кезінде жүктерді крандармен ауыстыру
бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге уәкілетті тұлға IV рұқсат тобы бар
инженерлік-техникалық қызметкер болуы қажет. Бұл адамның өкілеттігі
жасақ берушіге немесе жұмыс басшысына жүктеледі.
Энергетикалық кәсіпорындардың штатында тұратын және жұмыс істеп
тұрған электр қондырғыларында жұмыс істейтін краншылардың II тобы
болуы қажет.
АТҚ бойынша және ӘЖ қорғау аймағында автомобильдердің, жүк
көтергіш машиналар мен механизмдердің қозғалысына осы қағидалардың
470-тармағында аталған тұлғалардың бірінің немесе әкімшілік-техникалық
персоналдың V кіру тобы бар қызметкердің бақылауымен жол беріледі. АТҚ
бойынша автомобильдердің, жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің
қозғалысына кезекшінің немесе жедел-жөндеу персоналынан IV кіру тобы
бар рұқсат берушінің бақылауымен жол беріледі.
АТҚ-мен және ӘЖ-мен өту кезінде жүк көтергіш машиналар мен
механизмдердің көтергіш және жылжымалы бөліктері көліктік жағдайда
болады. Шегінде жол беріледі, жұмыс орнын ауыстыру, жүк көтергіш
машиналар тегіс жерде көтерілген жұмыс органымен жүксіз және адамдарды
көтеру немесе жылжымалы бөлігінде, егер мұндай өткізуге жол бойынша
зауыттық нұсқаулықтар, бұл талап етілмейді жүруге астына аудиторияда
шиналармен және сымдар ӘЖ.
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АТҚ-да қозғалыс жылдамдығы жергілікті жағдайлармен анықталады,
бірақ сағатына 10 километрден аспайды.
ӘЖ астында автомобильдер, жүк көтергіш машиналар мен
механизмдер сымдар ең аз түсетін жерлерде (тіректерде) өтеді.
Бағыттамалы жүк көтергіш механизмдерді тікелей кернеудегі ӘЖ
сымдарының астына орнатуға және жұмыс істеуге жол берілмейді.
Жүк көтергіш машинаны (механизмді) барлық шығарылатын
тіректерге орнату қажет. Тіректің астына берік және тұрақты төсемдер
қойылады.
Жүк көтергіш машинаның (механизмнің) жұмыс органын көлік
жағдайынан жұмыс жағдайына ауыстыруды краншы және ілмектеуші жүзеге
асырады. Осы мақсаттар үшін басқа қызметкерлерді тартуға жол берілмейді.
Автомобильдердің, жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің өтуі,
орнатылуы және жұмыс істеуі кезінде көтергіш және жылжымалы
бөліктерден, ілмектерден, жүк қармауыш құрылғылардан, жүктерден кернеу
келіп тұрған тоқ өткізгіш бөліктерге дейінгі арақашықтық қауіпсіздік
қағидаларының кестесінде көрсетілгеннен кем болмауы тиіс.
Телескоптық мұнаралар мен гидрокөтергіштерде жұмыс басталар
алдында жылжымалы және көтергіш бөліктері тексеріледі, ал телескоптық
мұнараларда көтергіш бөлігі тігінен орнатылады және осындай жағдайда
бекітіледі [4].
Оқшаулағыштарды, сымдарды ауыстырумен немесе арматураны
жөндеумен байланысты ӘЖ бұрыштық тіректерінде жұмыс істеу кезінде
сымдардан құралған бұрыштың ішіне телескопиялық мұнара (гидрокөтергіш)
орнатуға жол берілмейді.
АТҚ-да және ӘЖ қорғау аймағында барлық жұмыстар кезінде
автомобильдер, жүк көтергіш машиналар және пневмодөңгелек жүрісті
механизмдер жерге тұйықталады. Автомобильдің (жүк көтергіш машинаның,
механизмнің) корпусына жанасуға және жерге тұйықтау орнатылғанға дейін
олардың жұмыс органдарының, жүк қармауыш айлабұйымдар мен тірек
бөлшектерінің қандай да бір орын ауыстыруын жүргізуге жол берілмейді.
Шынжыр табанды жүрісті жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді
тікелей жерге орнату кезінде жерге тұйықтау талап етілмейді.
Жүк көтергіш машиналар мен механизмдер жұмыс істеген кезде
адамдар көтерілетін жүктің, телескоптық мұнара себетінің астында, сондайақ тартылатын сымдардан (сым арқандардан), тіректерден, бекіткіштерден
және жұмыс істейтін механизмдерден тікелей жақын (5 м жақын) жерде
болуына жол берілмейді.
Телескопиялық мұнарадан (гидрокөтергіштен) жұмыс істеу кезінде
себеттегі (Бесіктегі) бригада мүшесі мен жүргізуші арасында көру байланысы
қамтамасыз етіледі. Мұндай байланыс болмаған жағдайда мұнарада
жүргізушіге себетті (бесікті) көтеру немесе түсіру туралы команда беретін
бригада мүшесі болуы қажет.
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Телескопиялық мұнарадан (гидрокөтергіштен) себеттің (бесіктің)
түбінде тұрып, сақтандыру белдігінің ілмектерімен бекітіле отырып жұмыс
істеген жөн.
Себеттен (бесіктен) тірекке немесе жабдыққа және кері өтуге жұмыс
жүргізушінің келісімімен жол беріледі.
Кранның жебесі немесе көтеру механизмінің себеті (бесігі) кернеуде
тұрған тоқ өткізгіш бөліктерімен жанасқанда машинист пайда болған
түйіспені тез бұзуға және механизмнің жылжымалы бөлігін тоқ өткізгіш
бөліктерден қашықтыққа бұруға шаралар қабылдауы қажет.
Тетіктен (машинадан) жерге түсуге немесе оған көтерілуге, сондай-ақ
тетік кернеуде тұрған кезде оған жерде тұрып жанасуға жол берілмейді.
Машинист айналадағы жұмысшыларға механизмнің кернеуде екенін
ескертуі керек.
Кернеудегі автомобиль, жүк көтергіш машина немесе механизм жанған
кезде жүргізуші (машинист) аяғын жалғап, қолын машинаға тигізбестен
жерге секіруі керек. Содан кейін машинадан кемінде 8 м қашықтықта,
аяқтарын жерге жылжытып, оларды бір-бірінен ажыратпай алу керек.
220 кВ және одан төмен ТҚ-да тасымалданатын металл сатыларды
қолдануға рұқсат етілмейді.
500 кВ және одан жоғары АТҚ-да тасымалданатын металл сатыларды
мынадай шарттар сақталған кезде қолдануға жол беріледі:
1) саты жедел-жөндеу персоналынан тұратын IV қол жеткізу тобы бар
жұмыс жүргізушінің, кезекшінің немесе жұмыскердің үздіксіз қадағалауымен
көлденең жағдайда ауыстырылады;
2) жылжымалы баспалдақтан алынған әлеуетті алу үшін оған жерге
тиетін металл тізбек жалғанады.
Сақтандыру белдігінің ілмектерін конструкцияға, тірекке және
басқаларға бекіту мүмкін болмаған биіктікте жұмыс істеу кезінде
конструкцияға, тіректің бөлшегіне және басқаларға алдын ала жүргізілген
сақтандыру арқанын пайдалану керек. Бұл жұмысты екі адам орындайды,
олардың біреуі қажет болған жағдайда сақтандыру арқанын баяу босатуы
немесе созуы керек. Ормандар Қазақстан Республикасының электр
энергетикасы саласындағы заңнамасына сәйкес орындалуға тиіс.
Ормандардың, мінбелердің, бесіктердің төсеніштері, егер олардың
топырақ бетінен немесе жабыннан биіктігі 1,3 м-ден асса, қоршалады.
Төсемдер мен қоршауларды орнату мүмкін болмаған немесе мақсатқа сай
болмаған кезде, сондай-ақ жабдықта жұмыс істеген кезде әрбір жекелеген
жағдайда қауіпсіздік шаралары технологиялық картамен, ж ӨЖ-мен немесе
басқа да құжаттармен айқындалады.
Кернеуде тұрған ток өткізгіш бөліктер орналасқан конструкцияларда
жұмыс істеу кезінде жөндеу құралдары мен құрал-саймандарды олардың
құлауын болдырмау үшін байлау қажет.
Электр және газбен дәнекерлеушілер металл тізбектен жасалған
ілмектері бар қауіпсіздік белдігін қолданады.
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Егер жұмыс орны мен оған баратын жолдар кернеуде тұрған
қоршалмаған ток өткізгіш бөліктердің астында орналасса, ал металл
тізбектен қашықтығы оны түсірген жағдайда 1-кестеде көрсетілгеннен аз
болса, жұмыс осы ток өткізгіш бөліктерді ажыратып орындалады.
Бөлшектерді құрылымдарға немесе жабдықтарға шексіз арқан, арқан
немесе сым арқылы беру керек. Төменде тұрған қызметкер арқанды оның
тербелуіне және ток өткізгіш бөліктерге жақындауына жол бермеу үшін
ұстап тұрады.
Порталдарда, конструкцияларда, тіректерде және басқаларында жұмыс
істейтін Персонал қозғалысты шектемейтін киімді пайдаланады. Жеке құрал
сөмкеде.
Машина залдары мен қазандықтардың төбесіндегі көпірлі кран
арбасынан жарық беретін арматурада жұмыстарды кезекші персоналдан
немесе жасақ бойынша жөндеу персоналынан кемінде екі қызметкер жүргізуі
тиіс. Жұмысшылардың бірі жұмысшыға жақын орналасқан және олардың
қажетті қауіпсіздік шараларын сақтауын бақылайды. Уақытша төсеме
тақталарды, сатыларды және басқа да құралдарды арбада орнатуға жол
берілмейді.
Арбаның төсенішінен немесе оған орнатылған стационарлық төсемнен
тікелей жұмыс істеу керек. Арбаға көтерер алдында оның троллейбус
сымдарынан кернеу алынады. Жұмыс кезінде сақтандырғыш белдікті
пайдалану керек. Краншы кранның көпірін немесе арбасын жұмыс
жүргізушінің бұйрығымен жылжыта алады, көпір кранының қозғалысы
кезінде жұмысшылар кабинада немесе көпір төсенішінде орналасады.
Адамдар арбада болған кезде көпір мен арбаның қозғалысына жол
берілмейді.
Іссапарға жіберілген персоналға кәсіпорындардың жұмыс істеп тұрған
электр қондырғыларында жұмысты орындау үшін жіберілетін және олардың
Штаттарында тұрмайтын бөгде кәсіпорындар мен ұйымдардың персоналы
жатады[38].
Іссапарға жіберілген персоналдың электр қондырғыларындағы
жұмыстарға рұқсат беру осы қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.
Іссапарға жіберілген қызметкерлердің куәлігі болуы тиіс.
Іссапарға жіберуші кәсіпорын басшылар, жұмыс өндірушілер,
бақылаушылар және бригада мүшелері тағайындай алатын қызметкерлерді,
сондай-ақ ұзақ жұмыс кезінде жасақ беру құқығы берілуі мүмкін
қызметкерлерді жазбаша түрде көрсетеді.
Іссапарға жіберілген персоналдың жұмыскерлеріне жұмыс істеп
тұрған электр қондырғыларында бригада басшылары, жұмыс өндірушілері
және мүшелері ретінде жұмыс істеу мүмкіндігін беруді пайдаланушы
кәсіпорынның басшылығы іссапарға жіберуші кәсіпорынның хатындағы
қарармен немесе жазбаша нұсқаумен ресімдеуі мүмкін. Жасақтар мен
өкімдерді беру мүмкіндігін беру пайдаланушы кәсіпорын басшылығының
жазбаша нұсқауымен ресімделуі тиіс.
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Іссапарға жіберілген персонал іссапар орнына келгеннен кейін оған
жұмыс істеуге тура келетін электр қондырғыларының ерекшеліктерін ескере
отырып, электр қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан өтеді. Нұсқама Қазақстан
Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасында
белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Іссапарға жіберуші кәсіпорын іссапарға жіберілген қызметкерлердің
оларға берілген электр қауіпсіздігі жөніндегі топтарға сәйкестігін
қамтамасыз етеді.
Электр қондырғыларында іссапарға жіберілген персонал жұмыс
істейтін кәсіпорын жұмыс істеушілерді жұмыс және келтірілген кернеуден
электр тогымен зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін қауіпсіздік
шараларын орындауды қамтамасыз етеді.
Құрылыс-монтаждау ұйымы (бұдан әрі-ҚМҰ) пайдалану кәсіпорнынан
жазбаша келісім алғаннан кейін жұмыс істеп тұрған энергия
қондырғыларында жұмыстарды орындау үшін өз қызметкерлерін іссапарға
жібереді.
Келісім алу үшін ҚМҰ пайдаланушы кәсіпорынның атына жоғарыда
аталған қызметкерлердің тізімін қоса бере отырып хат жібереді.
Жұмыстарды жүргізуге келісім берген пайдаланушы кәсіпорын:
1) жұмыс жүргізілетін қолданыстағы электр қондырғысының учаскесі
(ТҚ, желі, шынжыр, тіректер);
2) жұмыстарды жүргізу мерзімдері (басталуы және аяқталуы);
3) жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарланатын пайдаланушы
кәсіпорынның уәкілетті адамы;
4) қауіпті және зиянды факторлардың болуы (жақын орналасқан
қолданыстағы электр беру желілері, электр және магнит өрісі, туындаған
кернеу), егер олар орын алса.
Келісім алғаннан кейін ҚМҰ бригадаға жасақ-рұқсат береді. Жасақрұқсат үш данада жазылады, оның біреуі пайдалану кәсіпорнының
персоналына беріледі.
Ажыратуды және басқа да техникалық іс-шараларды жүргізуді талап
ететін құрылыс-монтаждау жұмыстарына, сондай-ақ кернеудегі электр беру
желісінің күзет аймағындағы жұмыстарға рұқсат беру қауіпсіздік
қағидаларының талаптарына сәйкес орындалады.
ҚМҰ үшін бөлінген жұмыс аймағы персоналдың электр
қондырғысының жұмыс істеп тұрған бөлігіне кіруіне жол бермей қоршалады.
Электр қондырғысының қолданыстағы бөлігінің аумағын немесе үйжайын ҚМҰ персоналының, машиналары мен механизмдерінің оған бөлінген
қоршалған аймаққа өту және өту жолдарымен кесіп өтуін болдырмайтын ісшаралар қамтамасыз етіледі.
ҚМҰ персоналының бөлінген аймаққа баратын жолы қолданыстағы ТҚ
аумағы немесе үй-жайлары бойынша өтетін жағдайларда, осы аймаққа
рұқсатты жұмыс аймағына кіргенге немесе кіргенге дейін ҚМҰ
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персоналымен бірге жүретін ТҚ-ны жеке-дара тексеруге құқығы бар
пайдаланушы кәсіпорынның өкілі орындайды.
Егер ҚМҰ үшін бөлінген жұмыс аймағы қоршалмаса, онда жұмыс III
рұқсат тобы бар бақылаушыға пайдаланушы ұйым берген жасақ бойынша
жүргізіледі, ол туралы жасаққа жазба жасалады.Жұмыстардың толық
аяқталғаны туралы ҚМҰ-ның жауапты адамы қауіпсіздік қағидаларына
сәйкес пайдалану кәсіпорнының жауапты адамына хабарлайды.
ҚМҰ жұмысының толық аяқталғаны туралы хабарлама жазбаша
хабарлама түрінде беріледі.
Хабарламада жасақ бойынша жұмыс толық аяқталғаны, бригада
(бригадалар) жұмыс учаскесінен шығарылғаны, жұмыс орындары
тексерілгені (материалдар, құрал-саймандар, құрылғылар және басқалары
алынып тасталғаны, қМҰ персоналы орнатқан жерге тұйықтау құралдары,
қоршаулар, қауіпсіздік белгілері мен плакаттары алынып тасталғаны)
көрсетіледі.
Жұмыстардың толық аяқталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін
пайдаланушы кәсіпорын рұқсат беруші орнатқан жерге тұйықтау
құралдарын, қоршауларды, қауіпсіздік белгілерін (плакаттарын) алып
тастауға және электр қондырғысын қосуға құқылы.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыстарды тікелей
орындайтын персонал және осындай жұмыстар кезінде өкімдерді
ұйымдастыратын және беретін адамдар үшін білімін тексеру жыл сайын
жүргізіледі;
Инспекциялаушы және персоналдың әкімшілік-техникалық санаттары
үшін білімді тексеру үш жылда кемінде бір рет жүргізілуге тиіс.
Электр қауіпсіздігі: 2 топ.
Бұл біліктілікті алу үшін тиісті деңгейдегі электр қауіпсіздігі бойынша
оқудан өту қажет. Оқыту аясында сіз мыналарды үйренуіңіз керек [3]:
1.
электр қондырғысы мен оның жабдықтары туралы қарапайым
техникалық түсінік;
2.
электр тогының қауіптілігі, ток өткізгіш бөліктерге жақындау қаупі
туралы нақты түсінік.
3.
электр қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық
шараларын білу.
4.
зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетудің практикалық
дағдылары.
электр қауіпсіздігі: 3 топ.
3 біліктілік тобына электр қауіпсіздігі бойынша оқыту және сертификаттау
курсы аясында сіз келесі білім мен дағдыларды аласыз:
1.
жалпы электротехникадағы қарапайым білім.
2.
электр қондырғысын және оған техникалық қызмет көрсету тәртібін
білу
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3.

қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін, оның ішінде жұмысқа
рұқсат беру ережелерін және орындалатын жұмысқа қатысты арнайы
талаптарды білу.
4.
электр қондырғыларында жұмысты қауіпсіз жүргізуді және жұмыс
істейтіндерді қадағалауды қамтамасыз ету білігі.
5.
зардап шегушіні электр тогының әсерінен босату, алғашқы
медициналық көмек көрсету ережелерін білу және оны іс жүзінде зардап
шегушіге көрсете білу.
электр қауіпсіздігі бойынша 4 топ. Осы біліктілік санатын алған
тұлғалар келесі білім мен практикалық дағдыларға ие:
1.
мамандандырылған
кәсіптік-техникалық
училище
көлемінде
электротехниканы білу.
2.
электр қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі қауіптілік туралы
толық түсінік.
3.
атқаратын лауазымы көлемінде электр жабдығын техникалық
пайдалану, электр қондырғыларын орнату және өрт қауіпсіздігі
қағидаларын білу.
4.
қызмет
көрсетілетін
учаскенің
электр қондырғылары мен
жабдықтарының схемаларын білу, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
техникалық іс-шараларды білу.
5.
нұсқама жүргізе білу, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру,
бригада мүшелерін қадағалауды жүзеге асыру.
6.
зардап шегушіні электр тогының әсерінен босату, алғашқы
медициналық көмек көрсету ережелерін білу және оны іс жүзінде зардап
шегушіге көрсете білу.
7.
қызметкерлерді қауіпсіздік техникасы ережелеріне, алғашқы
медициналық көмек көрсетудің практикалық тәсілдеріне үйрете білу.
Электр қауіпсіздігі бойынша 5 топ. Электр қауіпсіздігі бойынша оқу
бағдарламасы аяқталатын максималды топ. Бесінші біліктілік санаты
берілген мамандардың біліктілік санаты:
1.
электр қондырғыларының схемаларын, жабдықтарды құрастыруды,
өндірістің технологиялық процестерін білу.
2.
осы ережелерді, қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау
ережелерін білу, қандай да бір талаптың туындағаны туралы нақты түсінік.
3.
техникалық пайдалану ережелерін, атқаратын лауазымы көлемінде өрт
қауіпсіздігі электр қондырғыларын орнату ережелерін білу.
4.
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру және кез келген
кернеудегі электр қондырғыларындағы жұмыстарға тікелей басшылықты
жүзеге асыру білігі бар.
5.
жұмыскерлерге нұсқама жүргізу кезінде қауіпсіздік шаралары туралы
талаптарды нақты белгілей және баяндай білу.
6.
қызметкерлерді қауіпсіздік техникасы ережелеріне, алғашқы
медициналық көмек көрсетудің практикалық тәсілдеріне үйрете білуімен.
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Практикалық тапсырмалар, бақылау сұрақтары:
1. Желіде кернеудің жоқтығын тексеру қалай жүргізіледі?
2. Жерге қосуға қажетті электр қондырғылары мен электр
жабдықтарының бөліктеріне сипаттама беріңіз: электр жабдықтарын
орнатуға байланысты құрылымдар, трансформаторлар, басқару тақталары,
электр аппараттарының жетектері.
3. Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес не жерге қосу деп
аталады?
Ұсынылатын әдебиеттер
1. Электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді
бекіту туралы ҚР Заңы, қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 20
қарашадағы № 759 қаулысы. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 27 сәуірдегі № 165-Ө-м
бұйрығымен бекітілген жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің
тарифтік-біліктілік анықтамалығы Қазақстан Республикасының әділет
министрлігінде 2013 жылы 13 мамырда № 8464 болып тіркелді
2. Әр түрлі экономикалық қызмет ұйымдарының басшылары,
мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік
сипаттамалары
3. Қазақстан Республикасы энергетика министрінің 2015 жылғы 31
наурыздағы № 253 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы
қағидалары.

230

8-ТАРАУ БИЗНЕС ПРОЦЕСТЕР ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ
8.1 Көлік қызметтерінің
нәтижелерін қолдану

қызметін

экономикалық

талдау

8.1.1 Нарықтық реформалардың мәні
Осыдан жиырма жыл бұрын ел экономиканың жаңа моделіне - көптеген
жылдар бойы қалыптасқан жоспарлы модельден нарықтық түрге көшті. Бұл
жалпы тоғыз жылға созылған трансформациялық дағдарысқа алып келген
азапты өтпелі кезең, оның алғашқы екі жылы кеңестік экономикалық модель
дағдарысы болды, ал жеті жыл өтпелі кезең болды. Осы жылдардағы бағалау
өте түсініксіз. Олар не өте жағымсыз болып табылады - ресейлік және
батыстық сарапшылардың пікірінше, олар реформаторлардың беймәлім және
ашық қателіктері салдарынан кенеттен сәтсіздікке ұшыраған дамудың басым
процесін көреді. Не олар таза позитивті - бұл сол кездегі оқиғалардың өзегі
кеңестік модельдің күйреуі және оның дамыған елдердің көпшілігінде өзін
ақтаған экономиканың басқа моделімен алмастырылуы болды деп санайтын
реформаторлар мен олардың жақтастарының көзқарасы осындай. Біз бұл
жерде оң және теріс жақтарымен айналысқымыз келмейді. Біз бірінші
міндетімізді өтпелі кезең сәтті өтті ме, жоспарланған модельмен бір уақытта
бұғатталған дамуға мүмкіндіктер ашты ма деген қорытынды жасауда
көреміз. Екінші міндет - Ресей экономикасының қазіргі жағдайын және оны
одан әрі дамыту перспективаларын бағалау: бұдан жиырма жыл бұрын
ашылған мүмкіндіктерді біз елдің нарықтық экономикаға айналуына
байланысты пайдалана аламыз ба. Осы жиырма жыл ішінде экономика екі
үлкен кезеңнен өтті. Біріншісі - трансформациялық дағдарыс, оның басында
экономиканың институционалды өзегінде өзгеріс болды: мемлекеттік
меншіктен, еркін айырбас пен бәсекелестіктен бас тартатын директивті
жоспарлаудан, патерналистік мемлекеттен жеке меншікке, еркін нарыққа
және ресурстар мен міндеттемелерді теңгеруге ұмтылған мемлекет. Бұл
институционалдық жүйелер соңғы түрінде де, бастапқы нүктелерінде де
керемет түрде болмағаны анық. Олар қазір жоқ. Біз қазіргі нарықтық
экономикамызды айтамыз. Екінші кезең қалпына келтірудің өсуі болды, ол
1999–2008 ж.ж. қамтылды және негізгі өндірістік көрсеткіштерге жетті.
Мұнай мен газ бағасының тез және еселенген өсуімен сипатталды - негізгі
экспорттық заттар, әлемдік экономиканың жалпы жандануы, өтімділіктің
жедел өсуімен қолдау, сонымен қатар, әсіресе алғашқы жылдары нарықтық
экономиканың артықшылықтарын игере отырып, ресейлік бизнестің
қарқынды белсенділігі. Сол кезеңде, жаһандық жағдайды ескере отырып,
елде мемлекеттің реттеуші рөлін күшейту және мемлекеттік сектордың,
әсіресе өндіруші салаларда өсу тенденциясы байқалады. Трансформациялық
дағдарыстан шығу жолы тиімді нарықтық экономика мен модернизация деп
тануға болатын құрылымдық өзгерістердің толыққанды институционалдық
жүйесін қалыптастыруды аяқтау міндеттерін қоюға мүмкіндік берді. Мұнай
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бағасының өсуі реформалар мен модернизацияның өзектілігін төмендетуіне
байланысты қажетті реформалар тоқтатылды. Оларға қажет күш-жігерді
сәттіліктің өзі сіздің қолыңызда қалғанда іске қосу қиын. Түсіндірмесінде
қандай себептер айтылатындығына қарамастан, мойындалуы керек факт - бұл
елдің жаһандық дағдарыстың басталуына 2008 жылы экономикасы қалпына
келіп, содан кейін басқа елдерден гөрі осы дағдарыстың алғашқы жылдарына
шыдап, қазіргі уақытта көптеген елдерге қарағанда жақсы жағдайда. Бұл ең
қиын трансформациялық дағдарыстан кейін. Әлемдік экономика қазіргі
заманғы елге әсер ететін үш негізгі механизм бар: экспорттық тауарларға
сұраныс, инвестициялық ресурстардың болуы (тікелей инвестициялар мен
несиелер) және қор нарығында бағалы қағаздарға деген сұраныс. Әрине,
соңғы жылдары әлемдік экономиканың баяу өсуі экспорттық өнімге деген
сұранысты тежеді, бірақ негізгі экспорттық тауарлардың бағасы жоғары
деңгейде қалды, дегенмен олардың өсу қарқыны дағдарысқа дейінгі
жекелеген жылдарға қарағанда төмен болды. Еліміздің қор нарығы 2011
жылдың тамыз және қыркүйек оқиғалары көрсеткен сыртқы күйзелістерге
өте осал, бірақ ол елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етуде әлі де
маңызды рөл атқармайды. Корпоративтік сектордың сыртқы қарыздары
дағдарысқа дейінгі деңгейден асып өсе берді.
8.1.2 Көлік қызметтері нарығының құрылымы
Көлік - өндірістің жалпы шарттарының бірі, экономикалық
қатынастардың маңызды құрамдас бөлігі. Кәсіпорындар ішінде,
кәсіпорындар, аймақтар мен елдер арасындағы тасымалдауды жүзеге асыру
көлік қоғамдық өндірістің масштабына және оның ставкаларына әсер етеді.
Қазіргі әлемде кез-келген мемлекеттің экономикасында көлік саласының
рөлі артып келеді, өйткені көліктің даму деңгейі ел экономикасының
бәсекеге қабілеттілігіне тікелей әсер етеді. Көлік - ішкі жалпы өнімнің
құрылымында едәуір үлесті алатын, Қазақстанның ішкі экономикасының
маңызды саласы. Республиканың маңызды аумағы және халықтың
тығыздығының төмендігі, соңғы жылдары қол жеткізілген Қазақстанның
экономикалық дамуының жоғары қарқыны көлікке деген өсіп келе жатқан
сұранысты қалыптастырады. Тиісінше, жыл сайынғы экономикалық
қатынастар, экономикалық даму және Қазақстан аймақтарының өзара
әрекеттестігі шеңберінде халықтың қозғалысы мен жүк ағындары барған
сайын танымал қызметке айналады. Экономикалық функциядан басқа, көлік
әлеуметтік функцияны жүзеге асырады: ол отбасы, достық қарым-қатынас
шеңберінде халықтың байланысын қамтамасыз етеді, демалуды, білім беруді,
мәдени дамуды ұйымдастыруға, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік
мәселелерді шешуге қатысады. Қазақстан негізгі әлемдік нарықтардан
шығарылды. Осы себептен Қазақстан экономикасы жүктің жоғары
қарқындылығымен сипатталады. Жүк тасымалдаудың 80% -дан астамы
құрлық көлігімен жүзеге асырылады. Мемлекетаралық қатынастарды жүзеге
асыруда көлік маңызды рөл атқарады. Олардың қарқынды өсуі
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республиканың ішкі экономикасы мен халықаралық ынтымақтастықтың даму
нәтижелері көбіне тәуелді болатын көлік кешенін дамытуға жаңа,
жоғарылатылған талаптарды қояды. Саланың айтарлықтай халықаралық
әлеуеті бар, ол әлі толық пайдаланылмаған. Соңғы жиырма жыл ішінде
әлемдік сауда қарқынды дамып келеді. Еуропа мен Азия арасындағы жүк
ағындарының өтуі үшін Қазақстанның тиімді географиялық орналасуын
пайдаланған жөн, бұл көлік компанияларының бюджеттеріне және
Қазақстанның мемлекеттік бюджетіне кірістердің көбеюіне ықпал етеді.
Көлік қызметіне табиғат пен күштің формалары мен формаларын
өзгертуге және түрлендіруге тікелей қатыспайтын және арнайы пайдалану
құнын өндіретін барлық еңбек түрлері жатады, бұл қоғамдық экономиканың
әртүрлі салаларында (ғылым, білім беру, денсаулық сақтау және т.б.)
еңбектің қоғамдық пайдалы қызметінде көрінеді. ... «Қызметтерге
материалдық өндірісте дұрыс жұмыс істей отырып, объективті материалдық,
оқшауланған еңбек өнімінде (көлік, байланыс) іске аспайтын еңбек түрлері
де жатады» [1].
Сервис - бұл процесте жаңа, бұрын болмаған материалдық өнім
жасалмайтын, бірақ бар, жасалған өнімнің сапасы өзгеретін қызмет түрі. Бұл
заттар түрінде емес, қызмет түрінде берілетін жеңілдіктер. Осылайша,
қызметтерді ұсынудың өзі қажетті нәтиже жасайды.
Көлік қызметтері материалдық өндіріс процесін аяқтайтын және
(немесе) алдыңғы қызметтерге жатады. Көлік қызметтері тұтынушылардың
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған және қажетті технологиялық,
қаржылық, ақпараттық, құқықтық және ресурстық қолдаудың болуымен
сипатталатын көлік қызметінің кіші түрі ретінде анықталады. Қызмет, демек,
жүктерді нақты тасымалдауды ғана емес, сонымен бірге тасымалдау
процесіне кірмейтін, бірақ оны дайындаумен және жүзеге асырумен
байланысты кез-келген операцияны білдіреді.
Халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асыруда көлік екі
немесе одан да көп елдер арасындағы көлік операциясы субъектісінің
қозғалысын қамтамасыз етеді.
«Көлік қызметтері келесіге байланысты ерекшеленеді:
а) көлік түрі: су (теңіз және өзен); жер (теміржол және автомобиль); әуе
(авиация); құбыр; аралас;
б) көлік операциясының мәні: жүк; жолаушы; жүк.
в) жүктердің тасымалдау сипаттамалары: құрғақ (сусымалы (көмір,
руда), үйінді (астық, цемент, фосфаттар), жалпы (дана); сусымалы (май және
оны қайта өңдеу өнімдері, өсімдік майлары, шарап және т.б.);
г) тасымалдау жиілігі: тұрақты; тұрақты емес.
д) шекарадан өту тәртібі: ауыстырып тиеу; жүктелмеген.
е) көлік-технологиялық жүйенің түрі: контейнер; паром; жеңілірек және
т.б.;
ж) хабарлама түрі: тікелей; жанама және т.б. » [2].
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з) Халықаралық саудадағы тауарларды жеткізу процесі, әдетте,
мыналарды қамтиды:
Оны ішкі өндіріс орнынан экспорттаушы елдің (экспорттаушы елдің)
шекара пунктіне (портына) дейін тасымалдау;
Экспорттаушы елдің пунктінен импорттаушы елдің шекара пунктіне
(портына) дейін халықаралық транзиттік немесе теңіз тасымалы (егер бұл
елдер арасында жалпы құрлықтық шекара белгіленбеген болса);
Импорттаушы елдің шекара пунктінен тауарларды тұтынудың ішкі
пунктіне дейін тасымалдау »[3].
8.1.3 Жоспарлау негіздері
Жоспарлау жалпы ұғым ретінде белгілі бір кезеңге объектінің
(құбылыстың) даму нұсқаларын модельдеу, бағалау, салыстыру, жоспарды
іске асырудың аралық және соңғы көрсеткіштерін таңдау және әзірлеу
процесі болып табылады.
Кәсіпорындағы экономикалық жоспарлау-бұл кәсіпорынның дамуын,
оның қызмет ету ортасының көрсеткіштерін модельдеу әдісі: өнімді өндіру
және жеткізу, ресурстарды тұтыну және пайдалану, өнімдер мен бағалар
нарығы, шығындар мен нәтижелер, ақша ағындары және жұмыс тиімділігі.
Жоспар - бұл белгілі бір кезеңге әзірленген, оның мақсаттарын,
мазмұны мен көрсеткіштерін қамтитын іс-шараны іске асыру процесі (қызмет
түрі, технологиялар, кәсіпорынды дамыту).
Жоспарлаудың мәні дамудың алдағы экономикалық мақсаттары мен
экономикалық қызмет нысандарын ғылыми негіздеу; шектеулі өндірістік
ресурстарды толық пайдалану кезінде болашақта күтілетін сапалық және
сандық нәтижелерге қол жеткізуге әкелуі мүмкін нарық талап ететін
тауарларды шығарудың, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсетудің
түрлерін, көлемдері мен мерзімдерін неғұрлым толық анықтау және оларды
өндірудің, бөлудің және тұтынудың осындай көрсеткіштерін белгілеу
негізінде оларды жүзеге асырудың ең жақсы тәсілдерін таңдау болып
табылады.
Жоспарлау процесі әдетте бірнеше сатыдан (кезеңдерден) өтеді.
Жоспарлаудың төрт негізгі кезеңін бөліп көрсету әдеттегідей: жалпы
мақсаттарды әзірлеу, нақты міндеттерді анықтау, оларға қол жеткізудің
негізгі жолдары мен құралдарын таңдау, олардың орындалуын бақылау.
Кәсіпорындағы жоспарлардың барлық түрлерін жоспарлардың
мазмұны, басқару деңгейі, негіздеу әдістері, әрекет ету уақыты, қолдану
аясы, даму кезеңдері, дәлдік дәрежесі және т. б. сияқты негізгі жіктеу
белгілері бойынша жүйелеуге болады.
Реактивті жоспарлау алдыңғы тәжірибені және өндірістің даму
тарихын талдауға негізделген және көбінесе қалыптасқан дәстүрлердің ескі
ұйымдастырушылық формаларына сүйенеді.
234

Индикативтік
жоспарлау
кәсіпорынның
қазіргі
жағдайына
бағдарланады және бұрынғы жағдайға оралуды да, алға жылжуды да
көздемейді. Оның негізгі мақсаттары-өмір сүру және өндірістің
тұрақтылығы.
8.1.4 Қазақстан Республикасы экономикасының даму жолы
Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде пайда болып, аса ауыр
жағдайларда коммунистіктен кейінгі қайта құрулар жолына түсті. Ол мұра
еткен кеңестік экономика "еркін құлдырау" жағдайында болды — 1991 жылы
Кеңес одағының нақты ЖІӨ-нің төмендеуі әр түрлі бағалаулар бойынша 8ден 17% - ға дейін болды-және жас тәуелсіз республика экономикалық
реформа жүргізу және кең мағынада жаңа мемлекет құру үшін маңызды
міндет алды. Ұлттық капиталдың созылмалы тапшылығы, қазіргі сауда
желісінің бұзылуы және кеңестік кәсіпорындар мен құрылымдардың
нарықтық жағдайларға бейімделуінің күрделілігі Қазақстан мен көрші
елдердің экономикасында терең құлдырауға әкелді. Пайда болған дағдарыс
терең және ұзақ мерзімді экономикалық реформалардың кідірмейтіндігін
көрсетті, бірақ сонымен бірге қосымша қиындықтар туғызды; шынында да,
мұндай жағдайда экономикалық жүйені қайта құру толқып тұрған
толқындардың ортасында кемені жаңарту әрекеті сияқты болды. Оның
үстіне, қазақстан әлемдік экономика тұтастай алғанда түбегейлі өзгерістерге
ұшыраған уақытта тәуелсіздікке ие болды. 1991 жылдан кейін жаһандану тез
қарқын ала бастады, бұл қаржы-экономикалық интеграция процестерінің
күшеюінен және жаһандық өндіріс тізбектерінің бұрын-соңды болмаған
дамуынан көрінді. Интернет және басқа да технологиялық инновациялар
бизнес идеясын өзгертті, ал дүниежүзілік сауда ұйымының құрылуы,
жаһандық климаттың өзгеруі проблемасының пайда болуы және қытай мен
басқа да дамушы нарықтардың тез көтерілуі әлемдік экономикалық жүйенің
жұмысында өзгерістерге әкелді. Осылайша, қазақстан мен көрші мемлекеттер
қарқынды өзгерістер жағдайында өздеріне жол ашуға мәжбүр болды. Әрине,
болып жатқан өзгерістердің көпшілігі Қазақстанға пайдалы болды.
Жаһандық өсу, атап айтқанда, дамушы елдерде жеделдеді, соның арқасында
кедейлік шегінен жүздеген миллион адам шығарылды, денсаулық сақтау
саласына айтарлықтай жақсартулар әсер етті, орташа өмір сүру ұзақтығы
өсті. Қазақстан үшін бұл жеделдету 90-шы жылдардың аяғынан бастап негізгі
экспорттық тауарларға сұраныстың артуын білдірді және он жылдан астам
уақыт бойы байқалған серпінді өсудің негізін қалады. Атап айтқанда,
қытайдың өрлеуі үлкен мүмкіндіктер ұсынды және ұсынуды жалғастыруда.
Соған қарамастан, ширек ғасыр ішінде әлем бірқатар терең қаржылық
дағдарыстарды бастан кешірді және 2008-2009 жылдардағы құлдыраудың
салдарынан әлі қалпына келген жоқ. Осылайша, әлемдік экономикаға
интеграциялану әрқашан тәуекелдермен ұштасатынын ұмытпаған жөн. 1990шы жылдардың аяғынан бастап Қазақстан басқа посткеңестік елдердегідей
елеулі экономикалық өсуді көрсетіп келеді, қазақстан нарықтық экономикаға
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көшудің алғашқы кезеңдерінде экономикалық белсенділіктің қатты
төмендеуін бастан кешірді. 1992-1995 жылдар аралығында нақты ЖІӨ
шамамен 31% - ға төмендеді, инфляция үш және төрт таңбалы белгілерге
жетті (тұтыну бағаларының жылдық инфляциясы 1996 жылға дейін 100% дан төмен болған жоқ), еңбек нарығында 1,6 млн жұмыс орны жойылды2 .
Шағын Өрлеу 1996-1997 жылдары байқалды, бірақ 1997 жылғы азиялық
қаржы дағдарысы мен одан кейінгі дағдарыстың әсерінен экономика
құлдырауға оралды. Өсім 1999 жылы қайта басталып, мұнай бағасының
өсуіне байланысты 2000 жылы қарқын ала бастады (қараңыз. Сурет 1.1). 2000
жылдан кейін өсу едәуір жеделдеді және 2000-2008 жылдар аралығында
оның орташа қарқыны 9,4% құрады. 2009 жылы өсу қарқыны күрт баяулады,
содан кейін 2014-2015 жылдары шикізат бағасының күрт төмендеуіне дейін
біраз уақыт көтерілді, бұл 2016 жылы өсу қарқынының 1% - ға дейін
баяулауына және құлдырауына әкелді. 2017 жылдың бірінші жартысында
мұнай экспорты көлемінің ұлғаюына және "Урал" маркалы мұнай бағасының
2016 жылғы қаңтар – маусымдағы 38,25 АҚШ долларынан 2017 жылдың
бірінші жартысында 50,41 АҚШ долларына дейін өсуіне байланысты оның
қарқыны бір жыл ішінде 4,2% - ға дейін көтерілген өсудің қалпына келу
белгілері байқалды.
8.1.5 Қазақстан Республикасында жүргізілетін реформалардың
тиімділігін талдау
Жүргізіліп жатқан реформаларға қатысты қарастырылған жағдайлық
зерттеулер халықаралық деңгейде салыстырылатын мәліметтер мен
талдаулардың қол жетімділігі реформа үшін қолайлы екенін растайды: басқа
елдің саясатын көшіру сирек мүмкін немесе қалаулы болғанымен,
халықаралық білім алудың мүмкіндіктері орасан зор, мұның үлкен үлесі
Қазақстанмен жұмыс.
Қазақстандағы
реформалар:
жетістіктер,
қиындықтар
мен
перспективалар таптырмас көмек көрсете алады. Бұған қоса, ол пайда болып
жатқан саяси мәселелер туралы хабардарлықты арттыруға, дәлелдемелер
жинауға және білімді бөлуге ынталандыруға, сондай-ақ реформа үшін
пайдалы құралдарды ұсынуға көмектеседі. Дәлелдер көрсеткендей,
ұлтаралық зерттеулер мен халықаралық саясат диалогы үкіметтерге бірбірінің қателіктерінен сабақ алуға мүмкіндік беріп, «экономикалық саясат
туралы білім алу» процесін жеделдете алады. 90-шы жылдардың басынан
бастап мүгедектікке арналған жәрдемақы саясаты бойынша жүргізілген
жұмыс шекарааралық айырбастың осы түрінің саясатты реформалауға
мүмкіндіктерін жақсы көрсетеді.
Мұндай тренингтер үкіметтердің қартайған популяциялардан бастап,
нашар экологияға дейінгі бірнеше онжылдықтарды шешуі мүмкін бірқатар
жаһандық проблемаларға тап болған кезде өте маңызды.
Оның үстіне бұл проблемалар үнемі өзгеріп отырады. Тіпті ең сәтті
инновациялар да сирек кездеседі: экономика дамыған сайын жаңа
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шешімдерді қажет ететін жаңа міндеттер пайда болады. Бұрын әдеттегідей
жұмыс істейтін институттар жаңа жағдайда тиімді жұмыс істемейді және
реформаны талап етеді. Сонымен, реформа дегеніміз - бұл біржолата «дұрыс
нәрсе жасау» туралы емес, тұрақты процесс. Ал бұл туындайтын мәселелерді
шешуге арналған ұлттық және халықаралық деңгейде өзара әрекеттесуді
білдіреді.
Қазақстанның осы диалогқа қатысудан алатын пайдасы айқындала
түсуде, бірақ сонымен бірге елдің өсіп, дамып келе жатқандығымен қатар,
экономикалық саясатының күрделілігімен де осындай өзара әрекеттесуге
неғұрлым мазмұнды үлес қосу қажеттілігі туындайтындығы даусыз.
Электрондық үкімет және ресурстарды жалға алу менеджменті сияқты
салаларда Қазақстанда қазірдің өзінде ең озық елдермен бөлісуге бай
тәжірибе бар, оның аймақтағы реформа көшбасшысы ретіндегі рөлі туралы
айтпағанда.
Өз кезегінде, ұлттық шенеуніктер мен сарапшылардың пікірталастарға
қатысуы халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу деп аталатын
қоғамдастықтардың, кейіннен идеялармен және тәжірибелермен алмасатын
және өз елдеріндегі саяси пікірталастарға әсер ете алатын сарапшылар
бірлестіктерін құруға және қолдауға көмектеседі. мәселелер және жауапты
саяси көшбасшылықтың мүмкін шешімдерін ұсыну. Мұндай идеялармен
алмасудың құндылығын өлшеу өте қиын, бірақ тәжірибе көрсеткендей, оның
ЭЫДҰ комитеттерімен өзара әрекеттесуінің көп бөлігі Қазақстан осындай
деңгейдегі комитеттердің немесе жұмыс топтарының ресми отырыстарының
шеңберінде ғана емес, өз деңгейінде реформаларға қолдау көрсететін
осындай мамандар бірлестіктерін құруға міндетті. Қазіргі уақытта Қазақстан
жеті органның мүшесі болып табылады, яғни оларда тұрақты мәртебе бар
(комитеттердің немесе жұмыс топтарының отырыстарына қарағанда, олар өз
өкілдері тұрақты емес және тек шақыру бойынша қатысады).
Белгілі бір салада «озық тәжірибе» нені құрайтыны туралы жалпы
түсінік болған кезде, мұндай бірлестіктер оны таратуға көмектеседі және
саясаттың белгілі дәрежеде жақындауына әкеледі.
Қазақстандағы
реформалар:
жетістіктер,
проблемалар
мен
перспективалар өзара іс-қимылдың ұлттық экономикалық саясатқа әсері
көбінесе жамандықты және анықтау қиын екенін білдіреді. Алайда,
дәлелдемелер оның уақыт өте тиімді болуы мүмкін екендігін көрсетеді,
өйткені бұл реформалар бастамаларына жауапкершілікпен қарауға әкелуі
әбден мүмкін. Бұл өз кезегінде халықаралық оқыту нәтижелерін саясатты
әзірлеу кезіндегі жергілікті жағдайларға бейімдеу ықтималдығын арттырады
және реформалардың заңдылығын арттырады.
8.1.6 Басқару иерархиясы
Иерархия - (грек. hieros-қасиетті, arche-күш) - бүтіннің бөліктері мен
элементтерінің төменнен жоғарыға қарай орналасуы.Дәреже, лауазым, сынып
және т. б. бойынша жүйелі түрде ұйымдастырылған адамдар тобы.
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Ұйымдастыру теориясы тұрғысынан бұл жоғарғы деңгейде билік пен билік
шоғырланған бөліктердің бағынуы бар ресми құрылымды білдіреді.
Иерархия ұйымдағы рөлдерді бөлу шеңберін белгілейді. Ол көбінесе тік, биік
Үшбұрыш, пирамида немесе баспалдақ түрінде ұсынылған, бірақ жақында
көлденең немесе "жалпақ" иерархиялық құрылымдардың мысалдары
келтірілген.
Иерархиядағы деңгейлерге бөліну әр түрлі формаларға ие болуы
мүмкін, оның ішінде шығу тегі мен артықшылықтарына байланысты
әлеуметтік және таптық айырмашылықтар (мысалы, Англиядағы ақсүйектер
немесе үндістандағы касталар), сондай-ақ адамға берілген мәртебе мен
лауазым оның рөлдерімен және ұйымның басқа мүшелерімен қарымқатынасымен анықталған кезде кәсіби стратификация болуы мүмкін.
Күрделі жүйелерді құру, ұйымдастыру әдісі, ең алдымен экономикалық
объектілерді басқару жүйелері, онда жүйенің бөліктері (элементтері)
деңгейлер бойынша бөлінеді және бүкіл жүйе көп деңгейлі, көп сатылы
болады, сонымен бірге тұтастық қасиетіне ие болады.
Мысалы, иерархиялық құрылымды директор басқаратын кәсіпорынды
басқару жүйесі құрайды (иерархияның бірінші деңгейі), оған орынбасарлары
(иерархияның екінші деңгейі) бағынады, олардың әрқайсысына бөлім
бастықтары
(иерархияның
үшінші
деңгейі)
бағынады,
олардың
бағыныштылығында бірнеше бөлім бастықтары бар (иерархияның төртінші
деңгейі).
Ұйымдастырушылық теория мен практикада иерархия көбінесе
бюрократиямен сипатталады. Бұл форма кемшіліктері болса да, ХХ
ғасырдың ең көп таралған ұйымдық құрылымы болып табылады. Бюрократия
иерархиялық құрылымды бағыну, орталықтандырылған басқару, жоғарыдан
төмен байланыс және жеке адамнан жауапкершілікті алып тастайтын ресми
ережелер мен нұсқаулар туралы тиісті идеялармен біріктіреді. Ұйымдар
теориясы бойынша көптеген басылымдарда "иерархия" және "бюрократия"
сөздері синоним ретінде қолданылады, бірақ иерархия тек Вебер бюрократия
деп сипаттаған құрылымның негізін құрайды және ол осы сөзге енгізген
мағыналарды қамтымайды.
Ақпараттық бірліктерді кеңейту-бұл жүйе ішінде сыныптар мен
объектілердің иерархияларын ұйымдастыру. Нысан құрылымы маңызды,
себебі ол өзара әрекеттесу механизмдері арқылы жүзеге асырылатын
объектілердің бір-бірімен өзара әрекеттесу схемасын көрсетеді.
Сыныптардың құрылымы бірдей маңызды: ол жүйелердегі құрылымдар мен
мінез-құлықтардың ортақтығын анықтайды. Неліктен, мысалы, бір
жасушаны зерттеу жеткілікті болған кезде өсімдіктің жеке жапырағының әр
жасушасының фотосинтезін зерттеу керек, себебі біз басқалардың бәрі бірдей
әрекет етеді деп күтеміз. Біз белгілі бір типтегі әр нысанды бөлек деп санасақ
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та, оның мінез-құлқы сол типтегі басқа объектілердің мінез-құлқына ұқсас
болады деп болжауға болады.
Нысандарды байланысты абстракция топтары бойынша жіктей отырып
(мысалы, өсімдік жасушаларының түрлері, жануарлардың жасушаларына
қарағанда), біз әр түрлі объектілердің жалпы және ерекше қасиеттерін нақты
бөлеміз, содан кейін оларға тән күрделілікті жеңуге көмектеседі .Күрделі
бағдарламалық жүйеде иерархияларды анықтау әрдайым оңай емес, себебі
бұл көптеген объектілердің модельдерін жасауды қажет етеді, олардың
әрқайсысының мінез-құлқы өте күрделі болуы мүмкін.
Алайда, олар анықталғаннан кейін күрделі жүйенің құрылымы және өз
кезегінде оны түсіну бірден айқын болады.
Иерархиялық құрылымның артықшылықтары мен кемшіліктері
Ұйымның иерархиялық құрылымы жақсы:
- компания ішінде міндеттер мен міндеттердің нақты бөлінуін
қамтамасыз етеді;
- қайталануды жояды, стандарттау үшін негіз жасайды;
- қызметті тұрақтандырады;
- қызметкерлер үшін ұйымдастыру процестерінің болжамдылығын
қамтамасыз етеді ;;
- жоғарыдан басқаруға және басқаруға оңай.
Ұйымның иерархиялық құрылымы нашар:
- барлық жауапкершілік жоғарғы басшылықта жабылады;
- нарықтағы өзгерістерге"кеш жауап береді" ;
- қызметкерлерге лауазымдық міндеттердің тар шеңберіне байланысты
"тар көзқарас" тән, бұл оларға ұйымның жалпы проблемалары мен
перспективаларын көруге кедергі келтіреді;
- бөлім мүддесі қызметкерлер үшін жалпы ұйым мүдделерінен
маңыздырақ болуы мүмкін;
- ұйымда жұмыс істеген барлық уақытта көптеген қызметкерлер
клиенттермен ешқашан кездеспеуі мүмкін, оларда клиентке бағытталған
бизнес философиясы жоқ, клиенттерге кешенді қызмет көрсетуде
проблемалар туындайды, қызметтердің жылдамдығы мен сапасы зардап
шегеді;
- бір иерархиялық деңгейден екінші деңгейге өту кезінде ақпараттың
айтарлықтай жоғалуы орын алады.
8.1.7 Жоспарлау тиімділігін талдау
Стратегиялық
жоспарлаудың
тиімділігін
өлшеу
Ұйымның
экономикалық қызметін қойылған мақсаттармен салыстырмалы талдауға
негізделген. Стратегияның нәтижелілігін бағалау стратегияны түзету үшін
кері байланыс тетігі ретінде қарастырылады.
Стратегияны бағалау жеке немесе интегралды болуы мүмкін:
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* ұйым үшін олардың жарамдылығын, жүзеге асырылуын,
қолайлылығы мен дәйектілігін анықтау үшін әзірленген нақты стратегиялық
нұсқаларды бағалау;
* стратегияны іске асыру нәтижелерін қойылған мақсаттармен
салыстыру.
Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігін кең және тар мағынада
қарастыруға болатындығы айқын көрінеді. Тар мағынада стратегиялық
жоспарлаудың тиімділігі (уақыттың шектеулі процесі ретінде) нәтиженің
(компанияның дамыған стратегиясының оның толықтығы, қисындылығы,
келісімділігі, жағдайдың сәйкестігі, уақтылығы және т.б. тұрғысынан)
стратегияны әзірлеуге байланысты ресурстардың шығындарына қатынасы
болып табылады.
Кең мағынада стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі ұйымның
дамыған стратегиясын іске асырудың тиімділігі ретінде түсініледі. Екінші
тәсіл анағұрлым орынды, себебі стратегияның (стратегиялық жоспардың)"
ресми болуы " ұйымның сәтті дамуын білдірмейді, сондықтан Стратегиялық
жоспарлау процесінің өзі әзірленген стратегияны іс жүзінде жүзеге асырған
жағдайда ғана мағынасы бар. Осыған байланысты осы баптың шеңберінде
ұйым стратегиясының тиімділігін бағалауға әдіснамалық және әдістемелік
тәсілдер қаралады. Ұйым стратегиясының тиімділігін бағалаудың негізгі
бағыттары. Стратегияның тиімділігін бағалау үш деңгей бойынша жүргізілуі
мүмкін. Жеке стратегиялық жобаларды іске асырудың тиімділігін
бағалаудың алғашқы үш параметрі әдетте бизнесті жоспарлау мен
Инвестициялық жобалаудың барлық жүйелерінде ескеріледі.
Төртінші параметр – "жанама (сыртқы)" әсерлерді анықтаустратегиялық бағдарламалардың тиімділігін талдау кезінде қажетті, бірақ жиі
еленбейтін кезең. Сонымен бірге, жобалардың тиімділігін бағалау
құралдарын барабар пайдалану жобаның барлық елеулі салдарларын ескеруді
көздейді: инвестициялық жобаның тиімділігін айқындау кезінде оны іске
асырудың тікелей экономикалық, сондай-ақ экономикадан тыс барлық
салдарлары ескерілуі тиіс [41].
Қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі
стратегиялық жоспардың жоспарланған нысаналы көрсеткіштерінің және
олардың нақты қол жеткізілген деңгейінің сәйкестігін бағалауға негізделген.
Мақсатты модельді қарапайым қолдану мақсаттар аз, сондықтан оларды қол
жеткізуге болады және оларды түсінуге және өлшеуге болатындай жақсы
тұжырымдалған.
8.1.8 Болжау есептері көлік қызметтері нарығының есептері
Ұлттық және халықаралық сауда қатынастарын дамыту көлік
инфрақұрылымын және жалпы саланы жаңғыртуға және жетілдіруге ықпал
етеді. Клиенттердің жүктерді жылдам және сонымен бірге сапалы жеткізуге
деген қажеттілігі контейнерлік тасымалдау нарығын дамытудың негізгі
қозғаушы күші болып табылады. Контейнерлер көлік нарығының икемді
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құралы болып табылады. Олар сізге көптеген бірлескен орындаушылармен,
ең аз уақыт пен сапалы шығындармен ең күрделі маршруттар бойынша
тасымалдауға мүмкіндік береді. Нарықта контейнерлердің көптеген
түрлерінің болуы кез-келген жүк түрлерін тасымалдау қажеттілігін
қанағаттандыра алады.
Ақпараттық жүйелерді дамыту және көлік процесін ұйымдастыруға
толассыз ақпараттық ағындарды енгізу көлік қызметтерінің сапалы жаңа
нарығын қалыптастыруға ықпал етті. Тасымалдауды ұйымдастыратын және
жүктің уақтылы және қауіпсіз жеткізілуіне, толассыз мөлшерлеменің
белгіленуіне және т. б. жауап беретін бірыңғай экспедитор – компанияның
әртүрлі көлік түрлерін пайдалана отырып, тасымалдау процесін
ұйымдастыру мүмкіндігі пайда болды. Ол жүк иесін тасымалдауды
ұйымдастырудан толығымен босатады, көбінесе жүк жөнелтуші ретінде
әрекет етеді. Контейнерлік тасымалдау нарығының тікелей қатысушылары
суретте көрсетілген. 1. Коммерциялық жүктерді тасымалдау кезінде заңды
тұлға (өндірістік компания, трейдер, басқа экспедитор) да, жеке кәсіпкер де
жүк иесі немесе жүк алушы ретінде әрекет ете алады. Мемлекет атқарушы
билік органдары тұлғасында контейнерлік тасымалдар нарығының
қатысушысы болып табылады. БҰҰ сауда және даму жөніндегі
Конференциясының (UNCTAD) деректері бойынша құрғақ сыртқы сауда
жүктерінің барлық тасымалдарының шамамен 30% - ы контейнерлерде
жүзеге асырылады [30]. Құрғақ жүктерге: шикі мұнайды, мұнай өңдеу
өнімдерін, табиғи және сұйытылған газды қоспағанда, балкерлік кемелермен
тасымалданатын темір кені, көмір, астық, бокситтер, глинозем және фосфат
шикізаты, сондай-ақ өзге де құрғақ жүктер жатады.
Контейнерлік тасымалдарға деген сұранысқа әсер ететін факторлар.
Тұтастай алғанда жүк тасымалдарына және атап айтқанда контейнерлік
тасымалдарға деген сұраныс тауарды сатушыдан сатып алушыға ауыстыру
қажеттілігіне байланысты туындайды. Бұл жағдайда экспедиторлар,
контейнерлік және вагон операторлары, инфрақұрылым иелері және т.б.
түріндегі көлік компаниялары сатушы мен сатып алушы арасында делдал
ретінде әрекет етеді. Көлік қызметтеріне тапсырыс бере отырып, сатушы
немесе сатып алушы, әдетте, жүк иесі немесе жүк алушы тұлғасындағы жүк
тасымалы нарығының тікелей қатысушыларына айналады. Осылайша,
контейнерлік тасымалдауға деген сұранысты белгілі бір дәрежеде
контейнерлерде тасымалданатын тауарларға деген сұраныс арқылы бағалауға
болады. Сондықтан, бір жағынан, контейнерлік тасымалдарға деген
сұранысқа әсер ететін факторларды анықтау үшін, ең алдымен, сауда
қызметін жүзеге асыру процесінде сатып алушылар мен сатушыларға әсер
ететін факторларды қарастыру қажет. Мұндай факторларға көбінесе
тасымалданатын тауарларға сұранысты, сатушылар мен сатып алушылардың
қаржылық жағдайын, сату нарықтарын кеңейту әлеуетін және т. б.
қалыптастыратын тұтынушылардың сатып алу қабілеті жатады.
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Екінші жағынан, контейнерлік тасымалдарға деген сұранысқа тікелей
әсер ететін факторларды қарастыру қажет. Сұранысқа әсер ететін баға
факторларына контейнерлік тасымалдар нарығына тікелей қатысушылар
арасындағы және көліктің әртүрлі түрлері арасындағы бәсекелестік дәрежесі,
инфрақұрылымға арналған тарифтер, көлік қызметтерінің өзіндік құнына
әсер ететін компанияның ішкі бизнес-процестері және т. б. сияқты көптеген
факторлардың әсерінен қалыптасатын көлік қызметтерінің құны жатады.
Бағалық емес факторларға көлік инфрақұрылымының даму деңгейі,
көлік жабдықтарының саны мен түрлері, клиенттің қажеттіліктерін
қанағаттандыратын кешенді көлік өнімдері мен қызметтерінің болуы және т.
б. жатады. Контейнер ағынының өсуін тежейтін факторлардың бірі көлік
инфрақұрылымының жетіспеушілігі болып табылады: порттар мен шекара
өткелдеріндегі өңдеу қабілеті, контейнерлік терминалдар және т. б. 20102014 жылдары көлік инфрақұрылымына инвестициялардың жыл сайынғы
көлемі
Инфрақұрылымдық
шектеулерге
клиентте
контейнерлік
тасымалдарды ұйымдастырудың технологиялық мүмкіндігінің болмауын
жатқызуға болады. Жоғарыда аталған факторлар контейнерлік тасымалдар
нарығына қатысушылардың шағын ортасының ішкі және сыртқы
факторларына жатады.
Ұйымдар осы факторлар тобына әсер етіп қана қоймай, оларды тікелей
басқара алады, сондықтан микро орта факторларының әсерін бағалау және
болжау жақсы. Ұсынылған деректерді және әлемдік экономиканың
көрсеткіштерін салыстыру процесінде келесі тенденция анықталды: елдің
және әлемдік экономиканың нашарлауы кезеңінде контейнерлік тасымалдау
нарығының қысқаруы теміржол тасымалы нарығының қысқаруына қарағанда
тезірек болды. Бұл ішінара контейнерлік тасымалдар құрылымындағы
Халықаралық тасымалдар үлесінің, атап айтқанда, импорт пен транзиттің
жоғары болуымен түсіндіріледі (25% - ға жуығы). 6) ал темір жол
тасымалдары құрылымындағы импорттық және транзиттік тасымалдар үлесі
1% - дан аспайды.
Осылайша, контейнерлік тасымалдар нарығы әлемдік деңгейде әрекет
ететін макро орта факторларының елеулі әсеріне ұшырайды деп болжауға
болады, бұл 2015 жылы импорттық, экспорттық және транзиттік тасымалдар
үлесінің тиісінше 18,5%, 12,6 және 13,6% - ға төмендеуін түсіндіреді.
Макроэкономика факторларының арасында әлемдік, мемлекеттік, аймақтық
(бір мемлекет ішінде) деңгейлерде пайда болатын және, әдетте, контейнерлік
тасымалдау нарығының барлық қатысушыларына жанама әсер ететін саяси,
экономикалық, әлеуметтік және технологиялық факторлар ерекшеленеді.
Макро орта факторларының өзгеруін контейнерлік тасымалдау нарығына
қатысушылар айту қиын және басқаруға келмейді, сондықтан компанияны
стратегиялық басқаруда осы факторлардың өзгеру тенденцияларын уақтылы
анықтау маңызды рөл атқарады.
Макро орта факторларын олардың арасындағы себептік қатынастар
тұрғысынан талдай отырып, басқа факторлардың қалыптасуының негізгі
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себебі немесе негізі болып табылатын бірқатар факторлар бар деп болжауға
болады. Мысалы, орталық банктің несие-ақша саясаты ішінара әлемдік
қаржы жүйесінің жағдайына байланысты, ал валюта нарығының
құбылмалылығы ойыншылардың әлемдік сахнада болып жатқан оқиғаларға
реакциясы, әлемдік саясаткерлердің мәлімдемелері, әлемдік көшбасшы
елдердің макроэкономикалық көрсеткіштері туралы мәліметтер және тағы
басқалар. Сонымен бірге валюта нарығының құбылмалылығы орталық
банктің ақша-несие саясатына жанама әсер етеді, бұл өз кезегінде
өнеркәсіптік компанияларға несие беретін коммерциялық банктердің несие
саясатына әсер етеді.
Несие бойынша пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, әдетте,
түпкілікті тұтынушы үшін тауардың бағасына әсер етеді. Тұтынушылардың
сатып алу қабілетінің өзгеруімен бірге тауар бағасының өзгеруі сол тауарға
деген сұранысқа әсер етеді, бұл өз кезегінде тауарды сатушыдан сатып
алушыға жеткізу үшін көлік қызметтеріне деген сұранысқа әсер етеді.
Факторлардың өзара әсер ету дәрежесін талдау және осы факторлардың
қалыптасу негізінің мінез-құлқын болжау контейнерлік тасымалдарға деген
сұранысқа әсер ететін факторлардың мәндерін болжау сапасын жақсартуға
ықпал етуі мүмкін.
Факторлардың өзара тәуелділігі және олардың көп болуы көлік
саласындағы нақты болжамдарды алуды айтарлықтай қиындатады. Көлік
қызметтеріне сұранысты болжамды бағалаудың болуы компаниялардың,
оның
ішінде
инвестициялық
жобаларға
бөлінетін:
қолда
бар
инфрақұрылымды жаңғыртуға, жаңа терминалдар салуға, көлік жабдықтарын
сатып алуға және т. б. ақшалай қаражатын оңтайлы жоспарлауға мүмкіндік
береді. Елдегі және шетелдегі контейнерлік тасымалдарға сұранысты болжау
тәсілдері Меланко А. Г., аспирант "Жоғары экономика мектебі" ұлттық
зерттеу университеті, Мәскеу қаласы.
8.2 Күрделі құрылысқа инвестицияларды есептеу
8.2.1 Инвестицияларды жіктеу
Отандық экономикалық әдебиеттерде инвестицияларды жіктеудің
бірнеше тәсілдері бар. Жіктеу белгілерінің келесі жалпы қабылданған
жиынтығына
сәйкес
инвестицияларды
жіктеуді
қарастырыңыз:
инвестициялау объектісі; инвестициялау саласы; инвестицияның меншік
нысаны; инвестицияға қатысу сипаты; инвестициялау кезеңі; инвестицияның
аймақтық
сипаты.
"Инвестициялау
объектісі"
белгісі
бойынша
инвестициялардың мынадай түрлері ажыратылады.
1. Нақты (капиталды құрайтын) инвестициялар (оларды өндірістік
немесе
материалдық
деп
те
атайды):
негізгі
қорларға
инвестициялар;тауарлық-материалдық
құндылықтардың
қорына
инвестициялар.
Нақты инвестициялар деп нақты активтерге — материалдық және
материалдық емес активтерге салымдар түсініледі (кейде ғылыми243

техникалық прогреске байланысты материалдық емес активтерге
инвестициялар инновациялық инвестициялар ретінде сипатталады). Нақты
инвестициялар күрделі салымдар түрінде жүзеге асырылады.
2. Қаржы инвестициялары: жинақ банктеріне салымдар; облигациялар;
акциялар; ақша; депозиттер. Қаржылық инвестициялар деп әртүрлі қаржы
құралдарына (активтерге) қаражат салу түсініледі, олардың ішінде бағалы
қағаздарға
салымдар
ең
маңызды
үлесті
алады.
Нақты және қаржылық инвестицияларды бөлу жіктеудің негізгі белгісі
болып табылады. Қаржылық инвестициялау институттарының жоғары дамуы
айтарлықтай дәрежеде нақты инвестициялардың өсуіне ықпал етеді.
Осылайша, бұл екі форма бәсекелес емес, қосымша болып табылады деп
қорытынды жасауға болады. Жылжымайтын мүлік саласындағы осындай
байланыстың мысалы жалға беру үшін тұрғын үй құрылысын
қаржыландыруды көрсетеді. 3. Зияткерлік инвестициялар-бұл: ғылыми
әзірлемелерге; мамандар даярлауға; әлеуметтік салаға қаражат салу.
"Инвестициялау саласы" белгісі бойынша инвестициялар олар
жіберілетін қызмет саласына қарай жіктеледі. Мысалы, күрделі құрылысты
жүзеге асыратын құрылыс ұйымы үшін инвестициялаудың мынадай
салаларын
бөліп
көрсетуге
болады:жабдықтау,
яғни
құрылыс
материалдарымен, техникамен, көлікпен, жартылай фабрикаттармен
қамтамасыз ету; өндіріс, яғни тікелей құрылыс жұмыстарын жүргізу; өткізу,
яғни құрылыс өнімдерін не тиісті ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғын үй
алаңын сату түрінде, не жалға беру түрінде және т. б.
"Инвестициялардың меншік нысаны" өлшемі бойынша мыналар бөлінеді:әр
түрлі деңгейдегі мемлекеттік билік органдары тиісті бюджеттер есебінен,
бюджет қорларынан және қарыз қаражатынан тыс жүзеге асыратын, сондайақ мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекет қатысатын кәсіпорындар өз және
қарыз қаражаты есебінен іске асыратын мемлекеттік инвестициялар;
шетелдік заңды және жеке тұлғалар, сондай-ақ тікелей шет мемлекеттер мен
халықаралық ұйымдар жүзеге асыратын шетелдік инвестициялар; жеке
тұлғалар және меншіктің мемлекеттік емес нысанындағы кәсіпорындар
жүзеге асыратын жеке инвестициялар; отандық және шетелдік инвесторлар
бірлесіп
жүзеге
"Инвестицияға қатысу сипаты" белгісі бойынша инвестицияға тікелей және
жанама қатысу ерекшеленеді. Инвестицияға тікелей қатысу дегенімізинвестордың инвестициялау объектілерін таңдауға және инвестициялауға
тікелей қатысуы. Тікелей инвестициялауды негізінен инвестициялау
объектісі туралы жеткілікті дәл ақпараты бар және инвестициялау
механизмімен жақсы таныс дайындалған инвесторлар жүзеге асырады.
Инвестициялауға тікелей емес қатысу деп басқа тұлғалар
(инвестициялық немесе өзге қаржы делдалдары) делдал болатын
инвестициялау түсініледі. Инвестициялау объектілерін тиімді таңдау және
оларды кейіннен басқару үшін инвесторлардың барлығы бірдей жеткілікті
біліктілікке ие бола бермейді. Бұл жағдайда олар инвестициялық және басқа
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қаржы делдалдары шығарған бағалы қағаздарды сатып алады (мысалы,
инвестициялық
қорлар
мен
компаниялардың
инвестициялық
сертификаттары).
Соңғылары осылайша жиналған инвестициялық қаражатты өз қалауы
бойынша орналастырады — олар ең тиімді инвестициялық нысандарды
таңдайды, оларды басқаруға қатысады, содан кейін алынған кірістер өз
клиенттеріне
бөлінеді.
"Инвестициялық кезең" негізінде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
инвестициялар ерекшеленеді. Қысқа мерзімді инвестициялар деп әдетте бір
жылдан аспайтын кезеңге капитал салу түсініледі (мысалы, қысқа мерзімді
депозиттер, қысқа мерзімді жинақ сертификаттарын сатып алу және т.б.).
Орта мерзімді инвестициялар дегеніміз-бір жылдан үш жылға дейінгі
мерзімге салынған қаражат.
Ұзақ мерзімді инвестициялар деп, әдетте, үш жылдан астам кезеңге
капитал салу түсініледі. Бұл өлшем бухгалтерлік есеп практикасында
қабылданады, бірақ тәжірибе көрсеткендей, ол одан әрі нақтылауды қажет
етеді.
Ірі инвестициялық компаниялардың тәжірибесінде ұзақ мерзімді
инвестициялар келесідей егжей-тегжейлі:
а) 3 жылдан 5 жылға дейін;
б) 5 жылдан жоғары және т. б.
Инвестициялық тәуекел деңгейіне сәйкес инвестициялардың келесі
түрлері бөлінеді: тәуекелсіз инвестициялар.
Оларға капиталды жоғалтудың нақты тәуекелі жоқ және күтілетін
кірісті алуға іс жүзінде кепілдік берілген қаражат салымдары кіреді; тәуекелі
орташа нарықтық деңгейден едәуір төмен инвестициялық объектілерге
капитал салымдарын сипаттайды; орташа нарықтық инвестициялар - бұл
тәуекел деңгейі орташа нарықтық деңгейге сәйкес келетін объектілерге
капитал салымы; жоғары тәуекелді инвестициялар жоғары тәуекел
дәрежесімен және орташа нарықтық инвестициялардан едәуір жоғары
кірістілікпен сипатталады. Бұған үлкен тәуекелмен байланысты қызметтің
жаңа салаларына салынатын венчурлік инвестициялар (мысалы, жас
инновациялық компаниялардың акцияларына) жатады, олар бойынша өте
жоғары кіріс алу күтілуде.
"Инвестициялардың өңірлік сипаты" белгісі бойынша — оларды үш
топқа жіктеуді көздейді: шет елдегі инвестициялар — осы елдің мемлекеттік
шекарасынан тыс орналасқан объектілерге қаражат салу; ішкі инвестициялар
— осы елдің аумағында орналасқан объектілерге қаражат салу; өңірлік
инвестициялар — елдің нақты өңірі шегінде қаражат салу. өнеркәсіп
белгілері туралы экономиканың әртүрлі салаларына инвестициялар бөлінеді:
өнеркәсіп (отын, энергетика, химия, мұнай-химия, тамақ, жеңіл, ағаш өңдеу
және целлюлоза-қағаз, қара және түсті металлургия, машина жасау және
металл өңдеу және т.б.), ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік және байланыс,
сауда және тамақтану және т. б. тәуекелдер агрессивті, қалыпты және
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консервативті инвестицияларды ажыратады. Бұл жіктеу инвесторлардың
тиісті түрлерін бөлумен тығыз байланысты.
Агрессивті инвестициялар жоғары тәуекел деңгейімен сипатталады.
Олар жоғары кірістілікпен және төмен өтімділікпен сипатталады.
Орташа инвестициялар жеткілікті кірістілік пен инвестициялардың
өтімділігімен тәуекелдің орташа (орташа) дәрежесімен ерекшеленеді.
Консервативті инвестициялар-бұл сенімділік пен өтімділікпен сипатталатын
төмен тәуекелді инвестициялар. Инвестициялау мақсаты бойынша тікелей
және
портфельдік
(тікелей
емес)
инвестициялар
бөлінеді.
Тікелей инвестициялар инвестициялау объектісін тікелей бақылау мен
басқаруды
белгілеу
мақсатында
кәсіпорындардың
(фирмалардың,
компаниялардың) жарғылық капиталдарына салынатын салымдар ретінде
әрекет етеді. Олар кіріс алуға ғана емес, ықпал ету саласын кеңейтуге,
болашақ қаржылық мүдделерді қамтамасыз етуге бағытталған. Портфельдік
инвестициялар табыс алу (инвестициялық объектілердің нарықтық құнының
өсуі, дивидендтер, пайыздар, басқа да ақшалай төлемдер нысанында) және
тәуекелдерді әртараптандыру мақсатында экономикалық активтерге
салынған қаражатты білдіреді. Әдетте, портфельдік инвестициялар-бұл
әртүрлі эмитенттерге тиесілі бағалы қағаздарды, басқа активтерді сатып
алуға арналған инвестициялар.
Көбінесе нақты және қаржылық инвестициялар сәйкесінше тікелей
және портфельдік болып саналады. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда
тікелей инвестициялар дегеніміз – өндіріске тікелей инвестиция салу, ал
портфельдік инвестициялар дегеніміз-бағалы қағаздарды сатып алу, яғни
жіктеу критерийі-бұл жағдайда инвестициялау объектісінің сипаттамасы.
Инвестицияларды мынадай қосымша белгілер бойынша да жіктеуге
болады: инвестициялық процесте шектелген ресурстарды - жерді, капитал
ресурстарын және персоналды пайдалану бойынша; инвестициялау ауқымы
бойынша — шағын, орта және ірі жобаларға инвестициялар; басқа
инвестициялардың ықпалына ұшырау дәрежесі бойынша — тәуелсіз
Инвестициялар; ілеспе инвестицияларды талап ететін; бәсекелес
инвестициялық
шешімдер
қабылдауға
сезімтал
инвестициялар;
инвестициялау мақсаттарына байланысты әсер алу нысаны бойынша;
инвестициялар неғұрлым тығыз байланысты функционалдық қызмет
бойынша; жүзеге асырудың міндеттілік дәрежесі бойынша — міндетті, мүлде
міндетті емес, міндетті емес.
8.2.2 Шағын және жылжымалы электр станцияларына күрделі
салымдардың мәні
Күрделі салымдар-негізгі капиталға инвестициялар (негізгі құралдар),
оның ішінде жаңа құрылысқа, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды
кеңейтуге, реконструкциялауға және техникалық қайта жарақтандыруға,
машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, мүкәммал сатып алуға арналған
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шығындар, жобалау-іздестіру жұмыстары және басқа да шығындар. [4]
сондай-ақ капиталды салымдарды негізгі қорларды қалпына келтіруге және
өсіруге бағытталған материалдық, еңбек және ақша ресурстарының
шығындары ретінде анықтауға болады. Күрделі салымдардың негізгі көзі
негізгі қорлардың өсуіне бағытталған жинақтау қоры болып табылады. Басқа
көздер-амортизация қоры, тұрғын үй құрылысына халықтың тартылған
қаражаты. Күрделі салымдардың басым бөлігі күрделі құрылысқа
жұмсалады. Әр түрлі жылдардағы күрделі салымдардың көлемін салыстыру
үшін нормалар, бағалар, тарифтер және т. б. бойынша күрделі салымдардың
барлық элементтерінің құнын салыстырмалы сметада бағалау қолданылады.
Күрделі салымдар келесі негізгі элементтерден тұрады:
-құрылыс-монтаждау жұмыстарына жұмсалатын шығындар( ҚМЖ) ғимараттар мен құрылыстарды салу, құрылыс салу аумақтарын игеру,
дайындау және жоспарлау жөніндегі жұмыстар, технологиялық, жедел және
басқа да жабдық түрлерін монтаждау;
- қызмет ету мерзімі бір жылдан кем емес және құны 1 млн. тоннадан
асатын машиналардың, тетіктердің, құрал-саймандар мен мүкәммалдың
әртүрлі түрлерін сатып алуға жұмсалатын шығындар. бірлік үшін;
-күрделі жұмыстар мен жобалау-іздестіру қызметіне арналған
шығындар, салынып жатқан кәсіпорынның дирекциясын ұстау және
техникалық қадағалау, пайдаланушы кадрларды даярлау және қайта даярлау
және т. б. күрделі құрылыстың ауқымы күрделі салымдар мен орындалатын
күрделі жұмыстардың көлемімен сипатталады [3].
Күрделі салымдар ел экономикасында және кез-келген кәсіпорында өте
маңызды рөл атқарады, себебі олар:
 кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларын жүйелі жаңарту және
кеңейтілген ұдайы өндіріс саясатын жүзеге асыру;
 ғылыми-техникалық прогресті жеделдету және өнім сапасын
жақсарту;
 қоғамдық
өндірісті құрылымдық қайта құру және халық
шаруашылығының барлық салаларын теңгерімді дамыту;
 өнеркәсіптің қажетті шикізат базасын құру;
 азаматтық құрылыс, денсаулық сақтауды дамыту, жоғары және орта
мектеп;
 жұмыссыздық мәселесін жеңілдету немесе шешу;
 қоршаған ортаны қорғау және басқа мақсаттарға қол жеткізу.
Осылайша, инвестициялар ең алдымен ел экономикасын сауықтыру
үшін және осы негізде көптеген әлеуметтік мәселелерді шешу үшін, ең
алдымен халықтың өмір сүру деңгейін көтеру үшін қажет [4].
2. Күрделі салымдардың құрамы мен құрылымы күрделі салымдардың
құрамы мен құрылымы есепке алу, талдау үшін және сайып келгенде күрделі
салымдардың
тиімділігін
арттыру
үшін
үлкен
маңызға
ие.
Күрделі салымдардың құрамы мен құрылымын білу оларды толығырақ
ұсынуға, күрделі салымдардың динамикасы туралы объективті ақпарат алуға,
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олардың өзгеру тенденцияларын анықтауға және осы негізде тиімді
инвестициялық саясатты қалыптастыруға және оның макро деңгейде де,
микро деңгейде де, яғни нақты кәсіпорында да жүзеге асырылуына әсер етуге
мүмкіндік береді.
8.2.3 Смета жасау
Алдымен ұғымға анықтама береміз. Смета, бұл не, қашан және не үшін
жасалады. Смета-бұл белгілі бір жұмыстарды орындау құнын едәуір
дәлдікпен және егжей-тегжейлі анықтауға мүмкіндік беретін қаржылық
құжат. Есептеулер жоспарлау сатысында жүзеге асырылады, содан кейін
олардың барлығы ресми құжатта рәсімделеді және тапсырыс берушіге
беріледі. Смета адам қызметінің әртүрлі түрлерінде жасалады, мұнда
шығындарды алдын-ала есептеу қажет. Алайда, сметалық құжаттама ұғымы
құрылыста маңызды рөл атқарады, онда ірі ақша қаражаты қатысады және
процестерді орындау ұзақ уақытты (айлар мен жылдар) алады.
Бұл стандартталған құжаттар жиынтығы немесе ресурстардың құны
немесе материалдардың бір бірлігіне шығындар (дана, сызықтық метр,
килограмм) болуы мүмкін. Жобалық құжаттамамен және мердігерлік
шартпен үйлесімде бұл құрылысты бастаудың маңызды элементі болып
табылады. Инвестициялық жобаға қатысушылардың бірі сметаны дайындай
алады: тапсырыс берушімен шарттық қатынастағы жобалаушы. Әдетте
мұндай жағдайларда ресурстық есептеу әдісі қолданылады; ТЭН
(техникалық-экономикалық негіздеме) дайындау кезеңінде алдын ала құнын
айқындайтын тапсырыс беруші);
Мердігерлік сауда-саттық жүргізу арқылы құрылыстың құнын
айқындайтын бас мердігер. Бұл жауапты қаржылық құжатты осындай қызмет
тәжірибесі бар және жақсы беделге ие кәсіби ұйым құруы маңызды. Бизнеске
кәсіби емес көзқарас құрылыстың сметалық құнының төмендеуіне немесе
асып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл инвестор үшін бірдей тиімсіз, себебі ол
қосымша шығындарға әкеледі.
Қаржылық құжаттаманы жасау бойынша жұмыс әдетте жобаның
жалпы құнының белгілі бір пайызына бағаланады. Көбінесе сметаларды
жұмыстарды орындайтын және олар үшін құрылыс материалдарын сатып
алатын құрылыс ұйымдары құрайды. Тапсырыс беруші үшін құжаттаманы
дайындаудың барлық кезеңдеріне қатысу, оған енгізілген деректерді жұмыс
түрлері, олардың құны, материалдардың бағасы бойынша бақылау, оны
түзетуге қол жеткізу маңызды. Заманауи мамандандырылған компьютерлік
бағдарламаларды қолдану есептеулердің орындалуын тездетеді, сондықтан
ұйымдар тапсырыс берушіге әртүрлі құрылыс технологиялары мен
қолданылатын материалдарды ескере отырып, "баға - сапа" қағидаты
бойынша сметалардың бірнеше нұсқасын ұсына алады.
Ең жақсы нұсқаны таңдағаннан кейін тапсырыс беруші оны бекітеді,
содан кейін құжатқа өзгерістер оның келісімімен ғана енгізілуі мүмкін.
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8.2.4 Көлік-энергетикалық қондырғыларды жабдықтауға арналған
құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнын есептеу
Ғимараттар мен жабдықтарды жөндеу, күрделі жөндеу бойынша
құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жаңа объектілерді (ғимараттарды, тұрғын
үйлерді, коттедждік кенттерді) реконструкциялауға және салуға, аула
аумақтарын абаттандыруға, автомобиль жолдарын төсеуге және т.б., сондайақ құрылыс бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарына жасалады.
3 СМР сметасының құраушылары:
1) тікелей шығындар;
2) үстеме шығыстар;
3) сметалық пайда.
Инвестициялық жобаларға арналған сметаларға жобалау-іздестіру және
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған шығындар, мердігерлік
ұйым жұмыстарды орындаудан алатын пайда салынады.
Әдетте, инвестициялық шарттар мен құрылыс келісімшарттарындағы баға
келісілген (яғни еркін, ештеңеге байланысты емес).
Құрылыстың құны экономикалық, географиялық және табиғи
факторларды, жергілікті жағдайларды ескере отырып, жобалау-сметалық
құжаттаманы дайындау сатысында айқындалады. Инвестициялық қызмет
субъектілері (инвесторлар, тапсырыс берушілер-құрылыс салушылар,
мердігерлер) дербес және тең құқылы, сондықтан күрделі құрылыс объектілеріне
баға тараптардың өзара келісімімен белгіленеді.
Құрылыстың құны әртүрлі кезеңдерде де анықталуы мүмкін:
 жобалау жұмыстары (бас жоспарды, эскиздерді және т.);
 құрылыс-монтаж жұмыстары (құрылыс жұмыстарын тікелей орындау);
 салынып жатқан объектіде қажетті жабдықты пайдалануға беру
бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстары.
Құрылыс сметаларындағы бағалар қатаң ережелерсіз және шамадан тыс
орталықтандырусыз нұсқалық және икемді тәсіл негізінде анықталады.
Мердігерлік сауда-саттық жобаларды орындаудың оңтайлы құнын, мерзімін
және сапасын таңдауға мүмкіндік береді.
Құрылыс өнімдерінің құны мен өндіріс көлемі сұранысқа байланысты:
тұрғын үй неғұрлым көп сұранысқа ие болса, соғұрлым 1 м2 тұрғын үй
қымбатырақ және тұрғын үйлер соғұрлым көп салынады.
Сметаны инвестициялық процестің кез келген қатысушысы жасай алады:
 Тапсырыс берушімен шарт бойынша жұмыс істейтін жобалаушы. Бұл
жағдайда смета әдетте ресурстық әдіспен немесе қатты бағаны қолдана отырып
базалық деңгейде жасалады;
 Тапсырыс беруші-инвестициялық жобаның алдын ала құнын анықтайды
немесе тендерлік құжаттама пакеті үшін инвестор сметасын жасайды;
 бас мердігер-мердігерлік сауда-саттық арқылы құнды анықтайтын
мердігер.
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Инвестициялық жобаның сметалық құнын айқындау әдістемесі,
пайдаланылатын нормативтік база және өзара есеп айырысуды жүргізу
тәртібі тапсырыс беруші мен мердігермен келісіледі және қол қойылатын
мердігерлік шартта белгіленеді.
Жергілікті сметалар
Салынып жатқан объектінің жиынтық сметалық есебі жергілікті
сметалық есептер (сметалар) негізінде жасалады, олар өз кезегінде
жұмыстардың нақты көлемі, ғимараттар мен құрылыстар элементтерінің
конструкциялық сызбалары, жұмыс жүргізудің қабылданған әдістері
негізінде және, әдетте, әрбір ғимарат пен құрылысқа жұмыс түрлері бойынша
жасалады.
Мердігерлік шарттарда жұмыстарды орындаудың ірілендірілген
кезеңдері — құрылыс және монтаж жұмыстарының технологиялық тұрғыдан
аяқталған кешендері көзделуі мүмкін. Олар бөлек жергілікті сметаларды
жасай алады. Мысалы, ғимараттардың сметаларында жер асты және жер үсті
бөліктері ерекшеленеді. Бұл Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталған кезеңі
үшін мердігермен есеп айырысуға мүмкіндік береді. Салыстырмалы
қарапайым объектілер бойынша бөлімдер бойынша сметалық құнды
топтастыру жүргізілмеуі мүмкін.
Жергілікті сметадағы сметаның нәтижесі тікелей шығындар болып
табылады. Әрі қарай үстеме шығындар мен пайда мөлшері анықталады.
Үстеме шығыстар тікелей шығындардың қорытындысына пайыздық
қатынаста есептеледі. Осыдан кейін шығыстардың жалпы жиынтығы
есептеледі. Оған пайда есептеледі (пайыздық қатынаста да).
Құрылыс құнын анықтау
Құрылыстың құны анықталуы мүмкін:

жобада —ірілендірілген сметалық нормативтер (прейскуранттар,
ірілендірілген сметалық нормалар — УСН, ірілендірілген бағалар-УР),
құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (УПСС) және ұқсас
объектілердің құндық көрсеткіштері бойынша;

құрылыстың жергілікті жағдайларына байланысты үлгілік, қайта
қолданылатын және жеке жобаларға сметалар және осы мақсатқа арналған
прейскуранттарды пайдалана отырып, жұмыс сызбалары бойынша
жасалатын сметалар бойынша (СТН, УР).
Технологиялық және инженерлік жабдықты сатып алуға арналған
жергілікті сметалар дайындаушы зауыттың жабдықтарына арналған
ерекшеліктер, жобалау құжаттамасының технологиялық бөлігінің сызбалары,
зауыттық прейскуранттар және жабдыққа көтерме бағаның биржалық
ведомостары негізінде жасалады.
Жоғары инфляция мен тұрақсыздыққа байланысты жекелеген жұмыс
түрлеріне, машина сағаттарының, жұмыс істейтін машиналар мен
механизмдердің құнына жеке баға белгілеу, жалақы деңгейін анықтау мүмкін
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емес.
Осыған байланысты сметалық бағаларға
коэффициенттер
қолданылады.
Коэффициенттер базистік ретінде қабылданатын бағаның көрсетілген
деңгейіне қатысты құнның өзгеруін көрсетеді.
Түзету коэффициенттерін (индекстерін) құрылыстағы өңірлік баға
белгілеу орталықтары әзірлейді, олар тоқсанына бір рет, ал астанада – ай
сайын құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнын қайта есептеу
коэффициенттерінің жинағын шығарады.
8.2.5 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын есептеу
Бұл бөлімде жүйенің негізгі бөлігінде әзірленген ҚМЖ-ға жергілікті
сметаларды жасау қажет. Бұл жобаланатын ғимараттың жылыту және
желдету жүйелерін монтаждауға, қаланың (кварталдың) жылумен жабдықтау
жүйесін монтаждауға, қаланың (ауданның) газбен жабдықтау жүйесін
монтаждауға арналған жергілікті сметалар болуы мүмкін. Жергілікті
сметаның номенклатурасы мен саны дипломдық жобаның негізгі бөлігінің
мазмұнына байланысты.
ДЗ жасаудың мақсаты құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ)
сметалық құнын айқындау болып табылады. Жергілікті сметалар үлгілік
нысан бойынша 2006 жылғы 1 қаңтардағы бағаларда жұмыс сызбалары
негізінде және қолданыстағы ресурстық-сметалық нормалар жинақтары
(РСН) мен құрылыс жағдайлары үшін материалдар мен бұйымдарға арналған
сметалық бағалар жинақтарының (1, 2, 3, 4 және 5-бөліктер) көмегімен
жасалады.
Үлгілік нысанның үшінші бағанына РСН жинағына сәйкес жұмыстың
толық атауы мен сипаттамасы енгізіледі. № 4 бағанда өлшем бірлігі мен
жұмыс көлемі жазылады. Сметадағы өлшем бірлігінің РСН жинағында
қабылданған өлшем бірлігімен сәйкес келуі міндетті болып табылады.
Құрылысшылардың жалақысы, машиналарды пайдалану шығындары (соның
ішінде
машинистердің
жалақысы),
сондай-ақ
пайдаланылатын
материалдардың құны және оның ішінде өнім бірлігіне көлік шығындарыосылайша бағандардың алымдары толтырылады№ 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Бұл
бағандардың деноминаторлары алымдарды берілген жұмыс көлеміне көбейту
арқылы есептеледі (4-баған). № 2 бағанда РСН жинағына сәйкес баға
нөмірлері жазылады.
RSN жинақтарында келтірілген барлық бағалар ашық және жабық
болып бөлінеді. Жабық бағалар осы жұмысты орындау үшін қажетті
шығындардың барлық кешенін ескереді. Ашық бағаларда материалдық
ресурстардың бір бөлігі РСН нормаларымен ескерілмейді, тек сметалық
бағалар жинағының тиісті бөлігіне сілтеме беріледі. Есепке алынбаған
материалдар мен жабдықтардың құнын сметалық бағалар жинағын (ССО)
пайдаланып тауып, сметаға жеке жолмен енгізу қажет.
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Жергілікті сметаның соңында бағандардың белгілері бойынша
қорытындылар шығарылады№ 5, 6, 7, 8, 9 және 10. № 10 бағандағы нәтиже
тікелей шығындар (ПЗ) деп аталады.
ПЗ = Зп + Эм + М (1.1)
мұндағы, зп-ҚМЖ өндірумен айналысатын жұмысшылардың негізгі
жалақысы, руб.; Эм-құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға
арналған
шығындар,
тг.;
М-материалдардың,
бөлшектердің,
конструкциялардың сметалық құны, тг.
Содан кейін үстеме шығыстар (НР) және жоспарлы жинақтар (ДС)
анықталады. Олар жұмысшылардың негізгі жалақысының және құрылыс
машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар
құрамындағы машинистердің жалақысының сомасынан пайызбен есептеледі.
8.2.6 Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есептері
Өндірістік кәсіпорын - бұл жеке мамандандырылған шаруашылық
жүргізуші субъект, оның негізі кәсіби ұйымдастырылған еңбек ұжымы болып
табылады, ол өзінің иелігіндегі өндіріс құралдарының көмегімен
тұтынушыларға қажетті өнімді тиісті мақсатта, профильде, ассортиментте,
сан мен сапада өндіруге (жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге)
қабілетті.
Кәсіпорынның маңызды міндеті тұтынушыларға өндірілетін өнімді
(орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) сату есебінен табыс алу
болып табылады. Алынған табыс негізінде еңбек ұжымы мен өндіріс
құралдары
иелерінің
әлеуметтік-экономикалық
сұраныстары
қанағаттандырылады.
Өндірістік кәсіпорынның қызметі екі негізгі кезеңді қамтиды:
- материалдық өнім өндіру;
- өндіріс өнімін сату және өндірістің қажетті компоненттерін сатып алу.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы өнім шығарудың төрт
көрсеткішімен сипатталады:
- тауар өнімі (ТП) - бұл стандарттарға сәйкес келетін және сатуға
арналған технологиялық өңдеудің барлық сатыларынан өткен өнім.
экономикалық көрсеткіш талдау өнім
ЖКО = ТП. - ТП ПЛ. (1)
ЖКО% = ЖКО / ТП пл. 100%; (10)
- жалпы өнім тауарлық өнімді (ТП), аяқталмаған өндірісті (ТП), ішкі
тұтыну үшін өзі дайындаған жартылай фабрикаттарды (ҚҚ) және жағына
(ТҚ) орындалған кез келген сипаттағы жұмыстар мен қызметтерді
жиынтықтаумен айқындалады.
- таза өнім-бұл жұмысшылардың жалақысынан, мемлекеттік бюджетке
салынатын салықтардан және осы кәсіпорынның пайдасынан тұратын
кәсіпорын бағасының бөлігі; материалдық шығындар мен негізгі қорлардың
амортизациясын алып тастағанда тауар өнімі ретінде анықталады;
- мына формула бойынша анықталатын өткізілген өнім::
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РП = О1 + ТО1 + ТП - О2 - ТО2; (11)
мұндағы РП-өткізілген өнім көлемі;
О1, О2-есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қоймадағы дайын
өнімнің қалдықтары;
ТҚ1, ТҚ2-жөнелтілген, бірақ есепті кезеңнің басы мен соңына
төленбеген тауарлар;
ТП-тауар өнімі.
Өндіріс көлемін сипаттау үшін өлшегіштердің төрт түрі бар: құндық
өрнек, табиғи өрнек, шартты-табиғи бірліктерде және адам-сағаттарда өлшеу.
Егер компания белгілі бір есептік уақыт аралығында жоспарланған
тапсырмаға сәйкес өнімдер шығарса, компания ырғақты жұмыс істейді деп
саналады. Кәсіпорынның ырғақты жұмысы бағаланатын ырғақ коэффициенті
ең аз сандар әдісімен есептеледі, нәтижесінде жоспардың әр нақты уақыт
кезеңі үшін орындалмауының басқа уақыт кезеңі үшін жоспардан асып кету
ықтималдығы жоққа шығарылады.
Ырғақтық коэффициенті жоспарлы тапсырма шегінде нақты
шығарылған өнімнің талданатын уақыт кезеңі үшін өнімнің қорытынды,
жоспарлы шығарылуына қатынасы ретінде айқындалады, пайызбен
есептеледі:
Критм = (ТП 1кв.+ ТП 2кв.+ ТП 3кв. + ТП 4кв.) / ТП пл. * 100 % (4)
Ритмичность I квартала:
Критм.кк = (ТП 01. + ТП 02. + ТП 03.) / ТП пл.кк * 100 % (5)
мұнда ТП 01, ТП 02, ТП 03 - жоспар шегінде айдың тауарлық өнімінің
нақты шығарылымы (01, 02, 03 - тиісті. тоқсандағы ай).
Δ Критм.1кв = Критм.1кв - 100% (6)
Ассортимент-бұл өнімнің бір түрінің әртүрлілігі. Сіз ассортимент
коэффициентін есептеу арқылы ассортимент жоспарының орындалуын
сипаттай аласыз, ол ырғақтық коэффициенті сияқты ең аз сандар әдісімен
анықталады.
Касс = ( ТП изд.1 + ТП изд.1 + …+ ТП изд.п ) / ТП пл. * 100 % (7)
Мамандандыру бойынша жоспарды орындауды сипаттау үшін
мамандандыру деңгейінің жоспарлы және нақты мәндері % - бен есептеледі.
Ол үшін Профильді өнімдердің сомасы бүкіл өнімге бөлінеді және 100%
көбейтіледі.
Успец.пл =∑ проф. изд. / ТП пл. * 100 % (8)
Өнімнің сапасы-бұл тұтынушылардың белгілі бір талаптарын
қанағаттандыру мүмкіндігі. Өнім сапасының көрсеткіші-бұл өнімнің жалпы
көлеміндегі ақаудың үлесі, ол ақау сомасының өнімнің толық өзіндік құнына
қатынасы ретінде анықталады %:
Убр. = ∑ брака / ТС * 100 % (9)
Неке сомасына мыналар кіреді:
- түпкілікті жарамсыз өнімнің өзіндік құны;
- некені түзетуге арналған шығыстар;
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- сапасыз тауар-материалдық құндылықтарды жеткізу бойынша сатып
алушылардың наразылықтарының сомалары.
8.2.7 Амортизациялық аударымдарға есеп айырысу
ҚЕХС ережелері. "Негізгі құралдар" 16 ХҚЕС (IAS) 6-тармағында
жазылған ұғымдарға сәйкес»: - негізгі құралдар-бұл тауарларды өндіру
немесе жеткізу және қызмет көрсету процесінде, жалға беру кезінде немесе
әкімшілік мақсаттарда пайдалануға арналған және бірнеше есепті кезең
ішінде пайдалануға арналған материалдық активтер;
- негізгі құралдардың амортизациясы-активтің пайдалы қызмет мерзімі
ішінде оның құнын жүйелі түрде бөлу;
- пайдалы қызмет мерзімі-бұл активті кәсіпорын пайдалану үшін қол
жетімді болатын уақыт кезеңі немесе кәсіпорын активті пайдаланудан алуды
күтетін өнім бірліктерінің немесе ұқсас бірліктердің саны.
Негізгі құралдарды пайдалы пайдалану мерзімін компанияның тұрақты
жұмыс істейтін комиссиясы қабылдау кезінде не негізгі құралдардың тиісті
объектілерімен келіп түсетін техникалық құжаттама негізінде не қызметтің
(өндірістің) ерекшелігін, компания үшін активтің болжамды пайдалылығын
ескеретін тұрақты жұмыс істейтін комиссия мүшелерінің кәсіби ПАЙЫМЫ
негізінде белгілейді.
Активтің нормативтік қызмет ету мерзімі (мысалы, техпаспортта
айқындалған) компаниядағы тұрақты-әрекет ететін комиссияның пайымы
бойынша айқындалған, оның пайдалы қызмет ету мерзімімен сәйкес келе
бермейді.
Компанияның тұрақты жұмыс істейтін комиссиясы негізгі құралдардың
тарату құнын да анықтайды. Негізгі құралдардың амортизациясы тарату
құны шегеріле отырып жүргізіледі. Компанияның негізгі құралдары
объектілерінің құны олардың пайдалы қызмет мерзімі ішінде амортизацияны
есептеу арқылы шығыстарға бөлінеді.
Амортизация әдісін таңдау құқығы әрдайым компанияда қалады.
Бухгалтерлік есепте негізгі құралдардың амортизациясын есептеу үшін
компания амортизацияның келесі әдістерін қолдана алады:
- біркелкі әдіс (тік сызықты есептен шығару әдісі),
қалдықты азайту әдісі
- өндіріс бірліктерінің әдісі (өндірістік әдіс).
Негізгі құралдар объектілері бойынша амортизацияның таңдалған
әдісін компаниялар бір есепті кезеңнен екіншісіне рет-ретімен қолданады.
Біркелкі әдіс-бұл белгілі бір қызмет мерзімі ішінде есепті кезеңдегі
амортизацияның тұрақты сомасын есептеу. Бұл ретте осы әдісті қолдану
кезіндегі амортизация нормасы мынадай формула бойынша есептеледі::
(ОЖ бастапқы құны-ОЖ тарату құны) / пайдалы қызмет мерзімі.
Біркелкі әдіспен амортизацияны есептеудің шартты мысалы.
Жабдықтың құны 3 250 000 теңгеге тең. Компанияның тұрақты жұмыс
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істейтін комиссиясының ішкі құжатымен 10 жыл пайдалы қызмет мерзімі
анықталды. Жабдықтың жою құны 250 000 теңге.
Онда жабдық үшін бір жыл ішіндегі амортизация сомасы 300 000
теңгені құрайды (3 250 000 - 250 000) / 10 бұл ретте ай сайын бухгалтерлік
есепте 25 000 теңге (300 000 / 12 ай) мөлшерінде амортизация есептелетін
болады.
Азайтылатын қалдық әдісі негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімі
ішінде амортизацияны есептеуді біртіндеп азайтуды көздейді. Осы әдіс
кезінде амортизациялық аударымдардың шамасы активтің ағымдағы
баланстық құнына пайыздық қатынаста, яғни осы уақытқа дейін жинақталған
амортизация сомасын шегере отырып бағаланады. Тарату құны
амортизацияны есептеудің соңғы жылында шегеріледі.
Бұл әдіспен негізгі құралдарды пайдаланудың алғашқы жылдарындағы
амортизация мөлшері әлдеқайда жоғары.
Азайтылатын қалдық әдісі бойынша амортизацияны есептеудің шартты
мысалы. Жабдықтың құны 3 250 000 теңге. Компанияның тұрақты жұмыс
істейтін комиссиясының ішкі құжатымен қызметтің нормативтік мерзімі 10
жыл болып белгіленді. Тарату құны 250 000 теңге.
Бір жылдағы амортизация мөлшері 100 / 10 = 10% құрайды.
Азайтылатын қалдық әдісі кезіндегі амортизация сомасын компания
мынадай тәртіппен көрсетеді:
1 жыл - 3 250 000 × 10 % = 325 000 теңге,
2 жыл - (3 250 000 - 325 000) × 10% = 292 500 теңге,
3 жыл - (2 925 000 - 292 500) × 10 % = 263 250 теңге,
4 жыл - (2 632 500 - 263 250) × 10 % = 236 925 теңге,
5 жыл - (2 369 250 - 236 925) × 10% = 213 232,5 теңге және т.б. соңғы
10-шы жылға дейін. Компания тарату құнының сомасын жабдықты
пайдаланудың 10 жылына ғана шегеретін болады.
Өндіріс бірліктерінің әдісі амортизация тек объектінің жұмысының
нәтижесі болып табылатындығына және уақыт кезеңдері оны есептеу
процесіне әсер етпейтіндігіне негізделген.
Осы әдісті қолдану кезіндегі амортизация нормасы мынадай формула
бойынша есептеледі::
(ОС бастапқы құны - ОС жою құны) / өнім көлемінің болжамы.
Бір жылдағы амортизация сомасы = амортизация нормасы × бір
жылдағы өнім саны
Бұл әдіспен амортизация өндірілген өнім мөлшеріне тікелей
пропорционалды.
Өндіріс бірліктері әдісі бойынша амортизацияны есептеудің шартты
мысалы. Жабдықтың құны 3 250 000 теңгені, жою құны 250 000 теңгені, осы
жабдық үшін бұйымдардың болжамды көлемі 100 000 бірлікті құрайды.
Технологиялық желіні пайдалануға есептелген өнім бірліктерінің саны
үшін амортизация нормасы(3 250 000 - 250 000) / 100 000 = 30
Амортизацияны есептеу:
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- 1 жылға-15 000 × 30 = 450 000 теңге;
- 2 жыл ішінде-25 000 × 30 = 750 000 теңге;
- 3 жылда-10 000 × 30 = 300 000 теңге;
- 4 жыл ішінде-15 000 × 30 = 450 000 теңге;
- 5 жыл ішінде-35 000 × 30 = 1 050 000 теңге.
8.2.8 Учаскедегі негізгі өндірістік қорлардың көрсеткіштерін
анықтау
Негізгі қорлардың қолданылуын сипаттайтын жалпылама көрсеткіш бұл жылдық пайданың P негізгі қорлардың орташа жылдық құнына қатынасы
бойынша анықталатын Eph жалпы экономикалық тиімділігінің коэффициенті
Fg> яғни Eph = I / Fg.
Үшінші топ негізгі қорларды уақытында және сыйымдылығы бойынша
пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштерді біріктіреді. Оларға негізгі
құралдарды экстенсивті, интенсивті және интегралды пайдалану
коэффициенттері жатады.
Көп жағдайда өзін-өзі ақтайтын бөлімшелерге негізгі құралдарды
пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер де тағайындалады. Бұған негізгі
құралдарды теңгемен шығару, жабдықтардың негізгі түрлерін пайдалану
жатады.
Негізгі қорларды пайдалануды сипаттайтын негізгі көрсеткіштер болып
капитал өнімділігі және капитал сыйымдылығы табылады. Активтердің
қайтарымы жылына өндірілген өнімнің құнын негізгі қорлардың орташа
жылдық құнына бөлу арқылы есептеледі.
Материалдық өндіріс салалары, бірлестіктер мен кәсіпорындар
бойынша негізгі қорларды пайдалану деңгейінің көрсеткіштері негізгі
өндірістік қорлардың орташа жылдық құнының 1 теңгеге шаққандағы өндіріс
(жұмыс) көлемі болып табылады.
Капиталдың қарқындылығы - бұл активтер кірісіне қарама-қарсы. Бұл
өндіріс бірлігіне ақшалай мәнде қанша қаражат келетіндігін көрсетеді
(мысалы, 1 теңгеге. Өнімдер). Негізгі өндірістік қорлар - өндірістік
қорлардың ажырамас бөлігі. Өндірістің материалдық негізін құрудағы негізгі
қорлардың рөлі. Негізгі құралдардың жіктелуі, құрамы және құрылымы,
олардың белсенді және пассивті бөлігі. Негізгі құралдарды ұдайы өндірудің
нысандары (күрделі құрылыс, қайта құру, кеңейту, техникалық қайта
жарақтандыру, жабдықты ауыстыру және жаңарту). Бухгалтерлік есеп және
бағалау әдістері. Физикалық және моральдық тозу, олардың формалары мен
анықтау
әдістері.
Негізгі
құралдардың
тозуы.
Амортизациялық
аударымдарды есептеу әдістері. Негізгі құралдарды жөндеу. Негізгі
құралдарды пайдалануды, капитал өнімділігін, капитал сыйымдылығын,
ауысым коэффициентін және жабдықты пайдалануды сипаттайтын
көрсеткіштер. Жұмыс бірлігі мен өндіріс бірлігінің меншікті капитал
сыйымдылығы. Негізгі құралдарға перспективалық қажеттілікті анықтау.
Жалға алу. Мүлікті бағалау. Жалдау нысандары.
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Негізгі қорлардың пайдаланылуын сипаттайтын көрсеткіштердің бірі негізгі қорлардың жалпы шығарылымы теңгемен (активтердің кірістілігі).
Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің жалпылама көрсеткіші - бұл
негізгі қорлардың орташа жылдық құнының бірлігіне тауарлық өнімнің
шығарылуымен сипатталатын, қор қайтарымы. Өнімнің өзіндік құны
ағымдағы бағалармен, негізгі құралдармен - толық бастапқы немесе қалпына
келтіру құнымен есептеледі. Активтердің табыстылығының өзара байланысы
- бұл тауарлық өнімнің бірлігін алуға қажет негізгі қорлардың орташа
жылдық құнының мөлшерімен сипатталатын капитал сыйымдылығы.
Негізгі құралдарды пайдалану. Негізгі құралдардың динамикасын
сипаттайтын көрсеткіштер ретінде негізгі құралдардың орташа жылдық
құнының өзгеруі қолданылады. Бұл көрсеткіштің өсуі немесе төмендеуі
экстенсивті факторлардың динамикасын сипаттайды.
Бұл көрсеткіш негізгі қорларды пайдалану деңгейін сипаттайды және
тауарлық мұнай, мұнай өнімдері мен газ көлемінің, сондай-ақ тасымалдау
жұмыстары көлемінің олардың орташа жылдық құнына қатынасымен
анықталады.
Капитал өнімділігінің жалпылама көрсеткіші негізгі қорларды
пайдалану деңгейін сипаттайды. Ол таза (тауарлық) өндіріс көлемінің
өндірістік қордың орташа жылдық құнына қатынасы ретінде белгіленеді.
Капитал өнімділігі Fo - бұл негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің
деңгейін сипаттайтын жалпыланған көрсеткіш. Ол 1 тоннаға өнімді (немесе
тауарлық өнімнің көлемін) көрсетеді. негізгі құралдар.
Мұнай өнімдері үшін негізгі қорларды пайдалану деңгейін сипаттайтын
көрсеткіш айналым коэффициенті болып табылады. Бұрғылау және
ұңғымаларды салу жылдамдығының көрсеткіштеріне механикалық және
өтпелі жылдамдықтар (м / сағ), бұрғылаудың техникалық, коммерциялық
және циклдік жылдамдықтары (м / ст.-айға) жатады. Олар бұрғылау
кәсіпорындарының өндірісін, еңбегін және негізгі қорларын пайдалануды
ұйымдастыру деңгейін сипаттайды.
Өндірістің пайдасы мен рентабельділігі - бұл кәсіпорын тиімділігін
сипаттайтын сапалық көрсеткіштер. Өндірістің рентабельділігін арттыру,
өнімнің өзіндік құнын төмендету, негізгі қорларды пайдалануды жақсарту,
айналым қаражаттарының айналымын жеделдету жолдарын жақсы түсіну
қажет.
Активтердің табыстылығы - бұл кәсіпорынның негізгі өндірістік
қорларын пайдалану тиімділігін сипаттайтын нақты көрсеткіш.
Сонымен, егер пайда құрылыс ұйымының жиынтық табысын
сипаттайтын болса, онда рентабельділік осы ұйымның қаншалықты тиімді
жұмыс істегендігі туралы сұраққа жауап береді, яғни орындалған құрылысмонтаждау жұмыстарының әр теңгесі немесе негізгі құралдардың теңгесі
үшін рентабельділігі қандай болады. Рентабельділік көрсеткіші негізгі
қорларды пайдаланудың экономикалық тиімділігін сипаттайды.
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Негізгі құралдарды пайдалану дәрежесі активтердің кірістілік
коэффициентімен сипатталады, яғни бір жыл ішінде және 1 тоннаға
орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі. орташа жылдық негізгі
құралдардың құны.
Жоғарыда келтірілген экономикалық тиімділік көрсеткіштерімен қатар,
Әдістемелік нұсқаулықта негізгі өндірістік қорларды, өндіріс орындарын,
шикізатты, материалдарды, отынды, жылуды және электр қуатын және еңбек
ресурстарын пайдалануды сипаттайтын нақты техникалық-экономикалық
көрсеткіштерді кәсіпорындардың салалық ерекшеліктерін ескере отырып
қолдану ұсынылады.
Негізгі құралдарды пайдалануды жоспарлау және талдау кезінде негізгі
қорлардың құрамы мен сапасын сипаттайтын көмекші көрсеткіштер де
қолданылады.
Әрі қарай, өнімге деген сұраныстың жетіспеушілігі мен негізгі
өндірістік қорлар арасындағы байланысты анықтау қажет. Ол үшін тиімді
(талап етілмеген өнім көлемі) мен факторлық (өндірістік потенциал)
белгілері арасындағы байланыстың болуы мен тығыздық дәрежесін ашуға
мүмкіндік беретін статистикалық-математикалық аппарат таңдалады.
Өндірістік потенциалды сипаттайтын көрсеткіштер ретінде бұл жағдайда
негізгі өндірістік қорлардың орташа жасы, олардың тозу пайызы, жұмыс
уақытының саны, жоспардан тыс жабдықтардың тоқтауы немесе уақыты
және негізгі өндірістік қорларды пайдалану сапасы мен режимін көрсететін
басқа да ұқсас көрсеткіштер алынуы мүмкін.
Негізгі құралдарды пайдалануды жақсарту негізгі қорлардың бірдей
көлемімен орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін
ұлғайтуға мүмкіндік береді және сондықтан үлкен мәнге ие. Негізгі
қорлардың барлық жиынтығын пайдалану капитал сыйымдылығының,
капитал өнімділігінің, капитал мен жұмыс күшінің арақатынасының бірнеше
техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен сипатталады.
Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін сипаттайтын маңызды
көрсеткіш - бұл активтер рентабельділігі мен капитал сыйымдылығы.
Салалар деңгейінде жоғарыда көрсетілген көрсеткіштермен қатар
негізгі қорларды, өндірістік қуаттарды, шикізатты, материалдарды, отынды,
жылу және электр энергиясын және еңбек ресурстарын пайдалануды
сипаттайтын нақты есептік көрсеткіштерді қолдану көзделуде. Бұл
көрсеткіштердің тізімі жоспарлардың нысандары мен көрсеткіштерінің
сәйкес бөлімдерінде анықталады. Көрсетілген индикаторлар жүйесі
ағымдағы және перспективалық жоспарларды құрудағы талдау жұмыстары
деңгейінің жоғарылауына, өндіріс тиімділігін арттыру үшін неғұрлым
оңтайлы шешімдерді таңдауға үлкен ықпал етеді.
Ғылым менеджменті жүйесін дамыту алдында тиімділік көрсеткіштерін
таңдау керек. Оларды таңдау және кейіннен күрделі жүйелер үшін есептеу
өте қиын міндет болып табылады және арнайы әдістерді қолдануды талап
етеді. Өнімділік көрсеткіштері жүйенің жұмыс істеу сапасын тиісті түрде
258

сипаттауы үшін олар оның барлық негізгі белгілері мен қасиеттерін, сонымен
қатар сыртқы ортамен жұмыс істеу және өзара әрекеттесу жағдайларын
ескеруі керек. Басқаша айтқанда, өнімділік көрсеткіштері құрылымдық
ерекшеліктерге, параметр мәндеріне, сыртқы ортаның өзара әрекеттесу
сипатына, сыртқы және ішкі кездейсоқ факторларға тәуелді болуы керек.
Сондықтан жұмыс істеу сапасын бағалау үшін олар өнімділіктің әртүрлі
көрсеткіштерін, өнімнің өзіндік құнын, ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығын
және т.б. Мысалы, экономика салалары мен оның негізгі буындары кәсіпорындардың қызметі жалпыланған тиімділік көрсеткіштері мен еңбек
ресурстарының негізгі түрлерін, негізгі қорлар мен күрделі салымдарды,
материалдық шығындарды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер арқылы
бағаланды. Бұл көрсеткіштерге таза өндірістің өсу қарқыны, негізгі қорларды
пайдалану тиімділігі, нормаланған айналым қаражаты, еңбекақы қоры, негізгі
өнімнің өсуіне бөлек өндірістің өсу қарқыны, нормаланған айналым
капиталы, жалақы қоры және өндірістің материалдық шығындары,
көрсеткіштер туралы мәліметтер кіреді жалпы табыстылық және тауарлық
өнімнің теңгеге шаққандағы шығындары.
Жеке цехтар, учаскелер және басқа зауыт ішіндегі өндірістік
бөлімшелер қаржы-несие жүйесімен - Мемлекеттік банкпен қатынастарға
тікелей қатыспайтындығына байланысты және олардың қызметінде сатып
алу-сату мәмілелері болмағандықтан, зауыт ішіндегі қондырғылар
жұмысының нәтижелерін талдау кезінде арнайы индикаторларды қолдану
қажет осы мақсаттарға сату, пайда, рентабельділік, қаражат төлемі сияқты
көрсеткіштер қолданылатын тұтастай алғанда кәсіпорында негізгі қорларды
пайдалану тиімділігін талдаудан айырмашылығы. Кәсіпорындардың
өндірістік бөлімшелеріндегі бұл көрсеткіштер, ең алдымен, табиғи
көрсеткіштер, сондай-ақ өнімнің шығуын немесе осы өндірістік қорларды
пайдалану арқылы орындалатын жұмыс көлемін сипаттайтын шығындар
көрсеткіштері болуы керек (дана, нормативті сағат және т.б.).
Негізгі өндірістік қорларды пайдалану тиімділігін талдау.
Кәсіпорындардың өндірістік бөлімшелерінде, жалпы кәсіпорындарда негізгі
қорларды пайдалану жалпы және жеке көрсеткіштер жүйесімен сипатталады.
Жалпы көрсеткіштерді қолдана отырып, тұтастай алғанда цехтың немесе
учаскенің негізгі құралдарын пайдалану талданады. Жеке көрсеткіштер
жабдықты, қондырғыларды, өндірістік аймақтарды және т.б. пайдалануды
анықтауға мүмкіндік береді.
Цехта өндірілген өндіріс пен жұмыс көлемі әр түрлі көрсеткіштермен
өлшенуі мүмкін болғандықтан (жалпы өнім, тауарлық өнім, тауарлық өнім,
таза өнім және т.б.), активтердің кірістілігін әр түрлі әдіспен есептеуге
болады, сондықтан талдау кезінде, бұрын цехтағы активтердің кірістілігін
есептеу үшін бірнеше жыл бойына динамикадағы осыған байланысты цехтың
қызметін сипаттайтын өндіріс көлемінің көрсеткішін таңдау керек, содан
кейін ғана активтердің кірістілігін анықтау керек. Капитал өнімділігін
есептеу үшін өндіріс көлемінің натуралды түрін (дана, тонна, метр), ақша
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мен жұмыс күшін (стандартты сағатты) өлшеуге болады. Жалпы өндіріс
негізінде есептелген активтердің рентабельділігі негізгі қорларды пайдалану
тиімділігін әрдайым дұрыс көрсете бермейтіндігін ескеру қажет. Жалпы өнім
көлемінің өсуіне негізгі қорларды пайдалануды жақсарту арқылы ғана емес,
сонымен қатар өнімнің құрылымын өзгерту арқылы, сондай-ақ басқа да
факторлар арқылы қол жеткізуге болатындықтан, цехтардағы активтердің
кірістілігін талдау кезінде еңбек өндірісіндегі өндіріс (орындалған жұмыс)
көлемі туралы мәліметтерді қолданған жөн. көрсеткіштер, яғни стандартты
сағаттарда.
Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың экономикалық тиімділігінің
негізгі критерийі еңбек өнімділігінің өсуі болып табылады. Жоғары еңбек
өнімділігін қамтамасыз ету шарттарының бірі оның техникалық
жабдықталуын арттыру болып табылады. Неғұрлым көп жұмысшылар
қаражатпен қаруланса, олардың өнімділігі соғұрлым жоғары болады. Негізгі
қорлардың қарулануы капитал мен жұмыс күшінің арақатынасымен
сипатталады. Ол негізгі қорлардың орташа жылдық құнының
жұмысшылардың немесе жұмысшылардың, кейде ең көп толтырылған
ауысымдағы жұмысшылардың орташа жалақы санына қатынасы ретінде
анықталады.
Негізгі құралдарды пайдалануды жақсарту көбінесе активтерді
пайдалану тиімділігінің деңгейін сипаттайтын көрсеткіштердің негізделген
жүйесінің болуына байланысты. Негізгі құралдарды пайдалану тиімділігін
бағалау үшін жалпы (өзіндік) және жеке (табиғи) көрсеткіштерді қамтитын
көрсеткіштер жүйесі қолданылады.
Негізгі қорлар мен нормаланған айналым капиталын пайдалану
тиімділігін анықтайтын жалпы көрсеткіш рентабельділік болып табылады.
Рентабельділік
көрсеткіші
автомобиль
көлігі
кәсіпорындарының
экономикалық қызметінің көптеген аспектілерін, тасымалдаудың шарттары
мен сипатын, кәсіпорындардың қуаттылығын, өндірістік қорлардың
құрылымын, капитал мен еңбек коэффициентін, тасымалдау процесін
ұйымдастыруды, еңбек өнімділігі деңгейі мен тасымалдаудың өзіндік құнын
және т.б. сипаттайды.
Министрлікке арналған бесжылдық жоспарда белгіленген (жылдар
бойынша бөлумен) өндірісті дамыту қорын қалыптастыру стандартын
ведомстволық бағыныстағы бірлестіктер (кәсіпорындар) жоспарда көзделген
өндірісті техникалық қайта жарақтандыру және қайта құру міндеттеріне
қарай саралай алады. олар қол жеткізген негізгі өндірістік қорларды
пайдалану деңгейін, олардың тозу дәрежесін немесе өндірістік қорлардың
жай-күйін сипаттайтын басқа көрсеткіштерді ескере отырып.
Негізгі өндірістік қорларды синтезделген түрде пайдалану белгілі бір
есепті кезең үшін 1 немесе 1000 теңгеге өндірілген өнім көлемін сипаттайды.
олардың құны. Бұл көрсеткіш жұмыс істейтін машиналар мен жабдықтардың
түрлері бойынша және негізгі қорлардың барлық жиынтығы бойынша

260

есептеледі, ол экономикалық талдауда салыстырмалы бағалау және капитал
өнімділігі динамикасының сипаттамалары үшін кеңінен қолданылады.
Көбінесе негізгі қорларды пайдалану тиімділігі негізгі қорлардың
кірістілік көрсеткішімен сипатталады Роф.
Активтердің кірістілік коэффициенті негізгі қорларды пайдалану
тиімділігінің деңгейін (F) сипаттайды және өнімнің құнын қаражат сомасына
бөлу жолымен анықталады - -f.
Активтердің табыстылығы - бұл кәсіпорынның (саланың, халық
шаруашылығының) негізгі қорларын пайдалану тиімділігінің көрсеткіші.
Ұлттық экономика масштабында капитал өнімділігі деңгейі жиынтық
қоғамдық өнімнің немесе белсенді кірістің 1 теңгесіне ұлттық табыстың
көлемін сипаттайды. Жабдықтардың жекелеген түрлерінің тиімділігі белгілі
бір индикаторлармен сипатталады (турбина үшін бұл электр энергиясының
өндірілген кВт-сағ мөлшері, бұрғылау қондырғысы үшін - бұрғыланған
метрлер саны, қара металлургияда - мартен пешінің алаңының 1 шаршы
метрінен орташа болатты шығару индикаторы және т.б.). ). Активтердің
кірістілігін арттыру маңызды мәселе болып табылады. Халық
шаруашылығының барлық салаларында, кәсіпорындар мен ұйымдарда
әзірленген және іске асырылған шаралар жаңа машиналарды,
қондырғыларды, цехтарды тезірек іске қосуға, жобалық техникалықэкономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуге, активтердің әрбір бірлігінен
өнім көлемін ұлғайтуға бағытталған. Өндірістік қорлардың кірістілігі тікелей
кәсіпорында бар жабдықтардың жұмыс сағаттарына байланысты. Осыған
байланысты ауысым коэффициентін арттыру, машиналар мен жабдықтардың
бос тұрып қалуын азайту және өндіріс орындарын ұтымды пайдалану өте
маңызды.
Практикалық тапсырмалар, бақылау сұрақтары:
1. Көлік-энергетикалық
қондырғыларды
жабдықтауға
арналған
құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құнын қалай есептеуге болады?
2. Жоспарлау тиімділігін талдау дегеніміз не?
3. Болжам есептеулерін қалай жүргізеді?
Ұсынылатын әдебиеттер
1.«Новый Казахстан в меняющемся мире: стратегия экономических
трансформаций и путь к лидерству»/Под ред. О.Сабдена, стр 27
2.
О
стратегии
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2003-2015 гг.// Указ Президента РК от 17 мая 2003
г.№1096
3.
О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 г.: Указ
Президента Республики Казахстан от 11 апр. 2006 г. № 86 // Казахстанская
правда. — 2006. — 13 апр. (№ 87, 25058).
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4. С. Ю. Глазьев, С. А. Батчиков Белая книга. Экономические реформы в
1991-2001.Архивная копия от 10 марта 2007 на Wayback Machine
5. Алексей Кива. «У нас есть выход». Цитата из Независимая газета, 31
декабря 1998.
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9
ТАРАУ
ТЕХНИК-ЭЛЕКТР
МЕХАНИГІ
БОЙЫНША НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ

БІЛІКТІЛІГІ

9.1 Арнаулы орта білімі бар мамандарға жүктелетін функциялар
шегінде жекелеген өндірістік буынды басқару
9.1.1 Электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалануды
ұйымдастыру
Мамандық өндіріс саласында маңызды орын алады. Электрлік және
электр механикалық жабдықтардың сенімділігін және оның жұмысқа
дайындығын қолдау, сонымен қатар жұмыс кезінде оның жұмысын қалпына
келтіру мәселелерімен айналысатын технологияның бұл саласы.
Техник электр техникалық құрылғылар мен жүйелерді монтаждауды,
жөндеуді және
пайдалануды
ұйымдастырады
және орындайды,
ақаулықтарға, пайдалану жағдайларына талдау жүргізеді. Ол технологиялық
тәртіптің сақталуын, жұмыс сапасын бақылауды, материалдар мен
компоненттерді енгізу бақылауын жүзеге асырады.
Электр және электр механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану,
қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі мамандар конструкторлық,
технологиялық және басқа да нормативтік құжаттаманың бірыңғай жүйесінің
негізгі ережелерін біледі.
Бұл мамандық техник-электриктерді түрлі өндірістік-технологиялық
салалардағы жұмысқа дайындайды. Олар электр машиналарына,
жабдықтарға, тұрмыстық техниканы реттеуге және реттеуге қызмет көрсете
алады.
Техник-электрик сыртқы тексеру мен өлшеу құралдарының
көрсеткіштерін қолдана отырып, ақаулық орын алған түйінді тез анықтап,
оны желіден өшіріп, бөлшектеп, ақаулықтарды жою, қосу, қалыпты жұмыс
режиміне қол жеткізуі керек.
Техник қызметінің негізгі түрлері:
-электр және электр механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану
және қызмет көрсету;
-тұрмыстық машиналар мен аспаптарға сервистік қызмет көрсету;
-электр және электр механикалық жабдықтарды баптау, реттеу және
тексеру;
-тұрмыстық техниканың техникалық жай-күйін диагностикалау және
бақылау;
-саланың материалдарын, электр және электр механикалық
жабдықтарын тиімді пайдалануды жүзеге асыру;
-электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалану кезінде
техникалық бақылауды жүзеге асыру;
-электр жабдықтарын техникалық пайдалану қағидаларын сақтау,
стандартты және сертификаттық сынақтар жүргізу;
-бұйымдарды метрологиялық
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9.1.2 Өндірістік механизмдердің электр жабдықтарына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу бойынша кәсіпорынның энергетикалық
қызмет шеберінің (шебер дублерінің) жұмыс дағдылары
Техникалық қызмет көрсету
Пайдаланудағы электр машиналарының барлық түрлеріне техникалық
қызмет көрсету регламенттелмеген және регламенттелген қызмет көрсету
операцияларын қамтиды.
Техникалық қызмет көрсету кезінде мынадай жұмыстар жүргізіледі:
машинаның арнайы тоқтатылуын талап етпейтін және технологиялық
қондырғылардың жұмысындағы үзілістер кезінде кішігірім ақауларды
уақтылы түзету мақсатында жүзеге асырылатын ұсақ жөндеу, оның ішінде:
түйіспелер мен бекітпелерді тарту; щеткаларды ауыстыру; генераторлардың,
түрлендіргіштердің шығыс параметрлерін қамтамасыз ететін траверсаларды,
құрылғыларды реттеу; қорғауды реттеу; машинаның қолжетімді бөліктерін:
сыртқы беттерін, сақиналарын, коллекторларын сүрту және тазалау;
дайындаушы зауыттардың пайдалану қағидалары мен нұсқаулықтарының
орындалуын, атап айтқанда, олардың жүктемесінің, мойынтіректерінің,
орамалары мен жабық желдету жүйесі бар машиналар-кіретін және шығатын
ауаның температурасын қадағалау; майлаудың болуын бақылау; қалыптан
тыс шу мен дауылдың болмауын, сондай - ақ коллекторлар мен сақиналарда
ұшқынның болмауын тексеру; жерге қосудың жарамдылығын күнделікті
бақылау; авариялық жағдайларда электр машиналарын ажырату; электр
машиналарын және оларды қорғау және басқару жүйелерін монтаждаудан,
жөндеуден және баптаудан кейін қабылдау-тапсыру сынақтарына қатысу.
Жарылыстан қорғалған электр қозғалтқыштары үшін (қосымша):
жарылыс өткізбейтін қабықтың жай-күйін тексеру; болттар, гайкалар, күзет
сақиналарының бекітпелерін тарту; енгізу құрылғыларының жарамдылығы;
кабельдерді тығыздау және бекіту элементтерінің болуы. Жер асты
нұсқасында жұмыс істейтін электр қозғалтқыштары үшін: май шығаруға
арналған ернемектердегі дренаждық тесіктерді тазалау және төменгі майлау
саңылауларының бұрандаларын, суды жеткізу және бұру жүйесін бұрау;
тығыздағыш резеңке сақиналардың, бітеуіштер мен оқшаулағыштардың,
енгізу құрылғыларының ток өткізгіш қысқыштарының және барлық
мөлшердегі кабельдердің болуын тексеру.
Ағымдағы жөндеу кезіндегі жөндеу жұмыстарының үлгілік
номенклатурасы
Электр машиналарын ағымдағы жөндеу кезіндегі жұмыстардың үлгілік
номенклатурасы техникалық қызмет көрсетудің барлық операцияларын және
одан басқа барлық операцияларды қамтиды:
а) қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды электр қозғалтқыштары:
электр қозғалтқышын ішінара бөлшектеу; желдеткіштің дұрыс жұмыс істеуін
және бекітілуін тексеру; ротор білігінің мойындарын тесу және "ақтық
торды" жөндеу (қажет болған жағдайда); саңылауларды тексеру; ернемек
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төсемдерін ауыстыру және тербеліс мойынтіректеріне майлау салу; тозған
тербеліс мойынтіректерін ауыстыру, сырғу мойынтіректерін жуу және қажет
болған жағдайда оларды қайта құю; электр қозғалтқыш қалқандарының
қайрауын қалпына келтіру; электр қозғалтқышты бос және жұмыс режимінде
сынай отырып құрастыру; жерге тұйықтау құралдарының жарамдылығы;
б) фазалық роторы бар асинхронды электр қозғалтқыштары: электр
қозғалтқышты бөлшектеу; статор мен ротор орамаларының зақымдалған
жерлерін оларды ауыстырмай жою; электр қозғалтқыштың механикалық
тораптары мен бөлшектерін жуу; ақаулы ойықты сыналар мен оқшаулау
төлкелерін ауыстыру; орамаларды сіңдіру және кептіру; ораманы жабындық
лакпен жабу; PA желдеткішінің жарамдылығын және бекітілуін тексеру ;
қажет болған жағдайда - ротор білігінің мойындарын тесу; саңылауларды
тексеру; ернемекті төсемдерді ауыстыру; тербеліс мойынтіректеріне майды
жуу және салу, мойынтіректерін жуу және қажет болған жағдайда оларды
қайта құю; электр қозғалтқыш қалқандарының қайрауын қалпына келтіру,
сақиналарды ағыту және тегістеу, қажет болған жағдайда оларды ауыстыру;
щетка ұстағыштың траверстерін реттеу және бекіту; щетка механизмін
жөндеу, щеткаларды ауыстыру; электр қозғалтқышты бос және жұмыс
режимінде сынай отырып құрастыру, электр қозғалтқыш бекітпелерін және
жерге қосудың жарамдылығын тексеру;
в) жоғары вольтты және синхронды асинхронды электр
қозғалтқыштары: электр қозғалтқышты бөлшектеу және оның бөлшектерін
тексеру; орамалардың оқшаулауын жөндеу, сіңдіру және кептіру; ораманы
бекітетін ақаулы сыналарды ауыстыру; тозған бандаждарды ауыстыру,
щеткаларды ауыстыру; электр қозғалтқыштың іске қосу құрылғыларының
жұмысын тексеру және тексеру; ротор мен статор арасындағы саңылауларды
өлшеу ;электр қозғалтқышты құрастыру және сынау (сынамалы іске қосу);
г) тұрақты токтың электр машиналары: қол жетімді бекітпелерді,
коллектордың және щетка ұстағыштардың жай-күйін тексеру; машинадағы
барлық қосалқы жабдықтың жай-күйін тексеру; электромашинаны
бөлшектеу; мойынтіректердің, білік мойындарының жай-күйін саңылауларды
өлшей отырып, мойынтіректерді оқшаулау, майлауды ауыстыру;
коллектордың жануы, пластиналардың қырларын алу, коллекторды тегістеу,
щетка ұстағыштарды жөндеу, тозған щеткаларды ауыстыру, оқшаулау
кедергісін өлшей отырып орамалар мен бандаждарды тексеру; ойықты
сыналардың, бандаждардың, теңестіргіштердің тіліктерінің, қысым
планкаларының, орам ұстағыштардың жай-күйін тексеру; арматура
дәнекерлеулерінің жай-күйін кернеудің төмендеуі әдісімен тексеру;
орамалардың және басқа бөліктердің лак жабындарын қалпына келтіру;
жоларалық кеңістіктің саңылауларын өлшеу және машинаны құрастыру;
машина корпусының жерге тұйықтау жай-күйін тексеру; жұмыста сынау.
Жарылыстан қорғалған электр қозғалтқыштар үшін (қосымша)
ернемектердің жарылыстан қорғалған беттері мен олардың нығыздалуын
тексеру, кабельдің нығыздалу сапасын, нығыздалатын сақина өлшемдерінің
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енгізу тесігінің диаметріне сәйкестігін тексеру; электр қозғалтқыштың
оқшаулау кедергісін, түйіспелі сақиналардың, щетка ұстағыштардың және
щеткалардың (түйіспелі сақиналары бар электр қозғалтқыштар үшін) жайкүйін тексеру; қақпақтар мен корпус арасындағы жарылыс өткізбейтін
саңылаулардың (саңылаулардың) енін бақылау.
Күрделі жөндеу кезіндегі жөндеу жұмыстарының үлгілік
номенклатурасы
Электр машиналарын күрделі жөндеу кезіндегі жұмыстардың үлгілік
номенклатурасы ағымдағы жөндеудің және одан басқа барлық
операцияларды қамтиды:
а) қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды электр қозғалтқыштар:
орамдарды толық немесе ішінара ауыстыра отырып, электр қозғалтқышты
толық бөлшектеу; білік мойындарын тесу немесе ротор білігін ауыстыру;
роторды теңгеру; желдеткіш пен ернемектерді ауыстыру; электр
қозғалтқышты құрастыру және бояу және оны жүктемемен сынау;
б) фазалық роторы бар асинхронды электр қозғалтқыштар: статор мен
ротор орамаларын толық немесе ішінара ауыстыра отырып, электр
қозғалтқышты толық бөлшектеу; қажет болған жағдайда ротор білігін
ауыстыру; сақиналарды іріктеу; роторды теңгеру; тұйықтаушы және
түйіспелі құрылғыларды жөндеу; желдеткіш пен ернемектерді ауыстыру;
щеткалы механизмді ауыстыру; электр қозғалтқышты құрастыру және бояу
және оны жүктемемен сынау;;
в) жоғары вольтты және синхронды асинхронды электр
қозғалтқыштары: электр қозғалтқышын толық бөлшектеу және анықталған
ақауларды жою; роторды алу, роторды жөндеу (ротор темірі және орамалар
немесе тор өзектері және түйіспелі сақиналар); мойынтіректерді жөндеу;
статорды жөндеу (статор темірі және орамалары); қажет болған жағдайда
орамаларды (полюстер шарғыларын) ауыстыру (ішінара немесе толық);
орамалар оқшаулауының электр беріктігін өлшеу және сынау; ауа
салқындатқышты және салқындату жүйесін жөндеу; электр қозғалтқышын
құрастыру және);
г) тұрақты токтың электр машиналары: электр машинасын толық
бөлшектеу; тораптар мен бөлшектерді жуу; ақаулы ойықты сыналар мен
оқшаулау орамаларын ауыстыру немесе оларды кейіннен кемінде екі рет
сіңдіре отырып жөндеу; мойындарды түзету, тесу немесе ротор білігін
ауыстыру және жөндеу; мойынтірек қалқандары мен ернемектерді жөндеу
немесе дайындау; түйіспелі сақиналарды немесе коллекторларды іріктеу;
щеткалы механизмдерді жөндеу және реттеу; толық дәнекерлеу; желдеткіш
пен бекіту бөлшектерін ауыстыру; белсенді темірдің білік пен статорға
(қажет болған жағдайда); электр машинасын құрастыру және бояу, жаңа
машиналар үшін МЕМСТ-қа сәйкес сынау. Қуаты 200 кВт-тан астам электр
машиналары үшін - зәкірді алу немесе магниттік жүйені жылжыту арқылы
машинаны бөлшектеу, ақауларды анықтау мақсатында өлшеулер мен
сынақтар жүргізу; орамаларды тазалау және сіңдіру, кептіру және бояу;
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коллекторды тарту және ағыту, зәкірді қайта салу және болат бандаждарды
ауыстыру, мойынтіректерді қайта құю немесе ауыстыру; қажет болған
жағдайда-машина орамаларын толық немесе ішінара қайта орау,
коллекторды іріктеу немесе ауыстыру; зәкірді теңгеру; машинаны құрастыру;
сыртқы бояу, машинаны бос жүрісте және жүктемеде сынау.
Жарылыстан қорғалған электр қозғалтқыштары үшін бөлшектер мен
құрастыру бірліктерін кейіннен гидравликалық сынаумен жарылыстан қорғау
элементтерін, жарылыс өткізбейтін қабықты толық қалпына келтіруді
қосымша орындау қажет.
Жарылыстан
қорғалған
электр
машиналарын
жөндеуді
ұйымдастыру ерекшеліктері
Ақаулығы электр жабдығының жарылыстан қорғалуының бұзылуына
әкеп соғуы мүмкін бөлшектер мен құрастыру бірліктерін қалпына келтірумен
және дайындаумен байланысты электр жабдығын жөндеуді, сондай-ақ
"Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану
қағидаларына", "тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына" және "көмір және тақтатас
шахталарындағы қауіпсіздік қағидаларына" сәйкес пайдалану персоналына
жөндеу
жұмыстарын
жүргізуге
тыйым
салынады,
оларды
мемкентехқадағалау мен энергия қадағалау департаментінің арнайы рұқсаты
бар жөндеу кәсіпорындары (цехтар, учаскелер) орындауға тиіс.
Дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде электр жабдықтарын
жөндеудің тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін жөндеу кәсіпорны (цех,
учаске) қажет:
- жөндеу құжаттамасының болуы;
- кәсіпорынды (цехты, учаскені) қажетті жабдықпен, құралдармен және
құрал-сайманмен жабдықтау;
- жарылыстан қорғау элементтерін білікті тексеруді және жөндеудің
қажетті көлемін анықтауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылықтехникалық іс-шараларды жүргізу;
- кадрларды оқытуды жүргізу.
Жөндеу кәсіпорны (цех, учаске) жабдықталуы тиіс:
-сапалы бөлшектеуді қамтамасыз ететін және бөлшектер мен
құрастыру бірліктерінің қосымша зақымдануын болдырмайтын арнайы
айлабұйымдармен және көтергіш-көлік механизмдерімен;
- жарылыстан қорғау параметрлерін бақылауға мүмкіндік беретін
өлшеу құралдарының жиынтығы;
- дәнекерлеу, балқыту, механикалық өңдеу, жөндеу бөлшектерін орнату
және т. б. әдістерімен жарылыс өткізбейтін қабық бөлшектеріндегі
жарылыстан қорғау элементтерін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін
механикалық, дәнекерлеу және басқа да жабдықтармен . ;
- жөнделетін электр жабдығын оқшаулаудың жылуға төзімділік
класына сәйкес орамаларды жөндеуге мүмкіндік беретін технологиялық
жабдықтар мен материалдар жиынтығымен;
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- айлабұйымдар жинағы бар жарылыс өткізбейтін қабықшаның
бөлшектері мен құрастыру бірліктеріне гидравликалық сынақ жүргізуге
арналған стендпен;
- электр сынақтарын жүргізуге арналған стендпен және аспаптармен;
- тасымалдау және сақтау процесінде электр жабдықтарының
жарылыстан қорғау элементтерінің зақымдану мүмкіндігін болдырмайтын
ыдыспен және стеллаждармен жабдықталады.
Арнайы оқытудан өткен, емтихан тапсырған және жөндеу құқығына
куәлік алған білікті персонал электр жабдығын жөндеуге және сынауға тиіс.
Жарылыстан қорғалған электр машиналарын ағымдағы жөндеуді
айналу жиілігі 1500 айн/мин қозғалтқыштар үшін жылына кемінде 1 рет және
6 айда кемінде 1 рет жүргізу ұсынылады. айналу жиілігі 3000 айн/мин
қозғалтқыштар үшін.
Қозғалтқыштарды авариялық жөндеу кезінде (дұрыс пайдаланбау,
қозғалтқышты артық тиеу және т.б. нәтижесінде) оны жөндеудің белгілі бір
түріне жатқызу зақымданулардың сипатына және жөндеу көлеміне
байланысты жүргізіледі.
Күрделі жөндеудің нормативтік мерзімдерін жабдықтың техникалық
жағдайын талдау негізінде кәсіпорынның бас энергетигінің қызметі түзетуі
мүмкін.
Орамаларды ауыстыру кезінде жөндеу кәсіпорны (цех, учаске)
жөнделетін қозғалтқыштардың оқшаулауының жылуға төзімділік класына
сәйкес орамаларды жөндеуге мүмкіндік беретін технологиялық жабдықтар
мен материалдар жиынтығына ие болуы керек, бірақ МЕМСТ 8865-78 сәйкес
В класынан төмен болмауы керек.
Статор пакетінің оқшаулағышының зақымдануын және арнайы
пештерде оқшаулағыш материалдарды күйдіре отырып, орамаларды
бөлшектеу кезінде төсектің орталықтандырушы қайрағыштарының отырғызу
беттерінің деформациясын болдырмау үшін температураны бақылаудың
автоматты немесе бақылаушы құрылғылары болуы тиіс, температура 400°Стан аспауы тиіс.
Орамаларды бөлшектеу кезінде қону беттерін және төсектің орталық
қайрау ұштарын зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет.
Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің отырғызу беттерінің
зақымдануын болдырмау үшін қозғалтқыштарды біліктің шығып тұрған
ұшына соққылармен бөлшектеуге жол берілмейді.
Қозғалтқыштарды
бөлшектеу
кезінде
ротордың
қисаюын
болдырмайтын шаралар қабылдау қажет.
Орамалар мен ток өткізгіш бөліктер сенімді бекітілуі, ойықты сыналар
ойықтарға тығыз бітелуі және саңылаулары болмауы тиіс.
Оқшаулаудың кедергісі және орамалардың оқшаулауының электрлік
беріктігі жөндеу құжаттамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Сымдық
бандаждардың орамдары тығыз, рұқсат етілмей және қиылыспай салынуы
тиіс. Сымның әр қабатын мұқият дәнекерлеу керек. Бандаждың құлыптары
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тығыз қағылуы және дәнекерленуі тиіс. Бүкіл таңғыш жылтыр бетке ие
болуы керек, өрескел және дақтарсыз. Жеңіл балғамен түрткен кезде, таңғыш
қатты немесе саңырау дыбыс шығармауы керек.
Щеткалар байланыс сақиналарының бетіне бекітілуі керек.
Қозғалтқышқа әртүрлі маркалы щеткаларды орнатуға жол берілмейді.
Екі кернеулі қозғалтқыштар тапсырыста көрсетілген желі кернеуіне
қосылуы тиіс.
Мойынтіректерді ауыстыру кезінде дайындаушы-кәсіпорындар
қолданатыннан төмен емес дәлдік сыныбының мойынтіректері қолданылуы
тиіс.
Қозғалтқыштарды құрастыру кезінде мойынтірек тораптарының
камераларының бос кеңістігі жөндеу құжаттамасында көрсетілген майлаумен
0,65 көлемге, ал айналу жиілігі 3000 айн/мин қозғалтқыштар үшін - 0,5
көлемге толтырылуы тиіс.
Қозғалтқыштарды сынау дайындаушы зауыттың нұсқаулықтарына
сәйкес жүргізілуі тиіс.
Синхронды және асинхронды қозғалтқыштар үшін жөндеудегі
неғұрлым жаппай ретінде жөндеу түріне байланысты әрбір жөнделген
қозғалтқыш ұшырауы тиіс электрлік сынақтардың тізбесі белгіленеді.
Жарылысқа қарсы сенімділігі жоғары қозғалтқыштарға арналған
қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасы дайындаушы кәсіпорынның
техникалық шарттарына сәйкес қабылданады.
Әрбір жөнделген қозғалтқыш уақыт ішінде номиналды айналу жиілігі
кезінде жүктемесіз айналымнан өтуі тиіс.
Өндіруші
кәсіпорынның
технологиясынан
ерекшеленетін
технологиялық процесс бойынша орамдарды ауыстырумен кеніш
қозғалтқыштарын жөндеу кезінде қозғалтқыштың ылғалға төзімділігіне
сынақ жүргізу қажет.
Бір типті кеніш қозғалтқыштарын кейінгі жөндеу кезінде ылғалға
төзімділікке сынақтар жүргізу міндетті емес. Әрбір жөнделген қозғалтқышта
жарылыстан қорғау бойынша орындау белгісі болуы тиіс.
Дайындаушы кәсіпорын тақтайшасының қанағаттанарлықсыз жай-күйі
не ол болмаған жағдайда жаңа тақтайша бекітілуі тиіс, онда: жөндеу
кәсіпорнының атауы немесе тауар белгісі; қозғалтқыш түрі; кВт қуаты;
фазалардың қосылуы; в кернеуі; айналудың номиналды жиілігі, ай/мин;
номиналды ток, а; ротор сақиналарындағы кернеу, В (фазалық роторы бар
қозғалтқыштар үшін); ротордың тогы, а (фазалық роторы бар қозғалтқыштар
үшін); жөндеу нөмірі немесе тапсырыс нөмірі; жөндеуден шығарылған күні
(жылы, айы) көрсетіледі.
Жөндеу кәсіпорны (электр жөндеу цехы) жөнделген қозғалтқыштардың
зауыттық нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігіне кепілдік беруі тиіс
және 12 ай ішінде міндетті. пайдалану басталған күннен бастап, бірақ
қозғалтқышты жөндеу кәсіпорнынан жөнелткен күннен бастап екі жылдан
аспайтын мерзімде, егер көрсетілген уақыт ішінде олардың дайындаушы
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зауыттың талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, қозғалтқыштарды
өтеусіз жөндеу қажет.
Әрбір жөнделген бұйым қабылдау-тапсыру сынақтары бағдарламасы
бойынша сыналуы тиіс. Қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасы
жөндеу түріне байланысты.
Қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасына электрлік сынақтар,
сондай-ақ тексеру кіреді:
а) жөнделген электр жабдығының жиынтықтылығы;
б) жөндеу және құрастыру процесіндегі электр жабдықтарының
жарылудан қорғауды қамтамасыз ететін барлық параметрлерді бақылай
отырып, пБ, пИВЭ және ПИВРЭ жөндеу құжаттамасының талаптарына
сәйкестігі;
в)қажетті
ілеспе
құжаттаманың
болуы.
Қабылдау-тапсыру
сынақтарының бағдарламасы, сынақ нормалары, көрсеткіштердің номиналды
мәндерінен рұқсат етілген ауытқулар нақты бұйымға арналған жөндеу
құжаттамасында белгіленеді.
Жөндеу процесінде электр жабдықтарын сынау бірнеше кезеңмен
жүргізілуі мүмкін (мысалы, жарылыс өткізбейтін қабық бөлшектерін
гидравликалық сынау, оларды жасау процесінде орамаларды сынау, стендтік
сынақтар және т.б.).
Практикалық тапсырмалар, бақылау сұрақтары:
1. Жөндеу жұмыстарының типтік номенклатурасы дегеніміз не?
2. Жөндеуді ұйымдастырудың ерекшеліктері?
3. Техниктің негізгі қызметі?
Ұсынылатын әдебиеттер
1.Николай Рыжков: «Инициативам Горбачёва предшествовала
огромная работа» // Независимая газета, 20 апреля 2010
2. В. М. Полтерович «Стратегии институциональных реформ. Китай и
Россия» // Журнал «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2
3. Инфляция: российские и мировые тенденции (недоступная ссылка).
Дата обращения 31 октября 2012. Архивировано 31 октября 2012 года.
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10-ТАРАУ ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒЫ ПРАКТИКА
10.1. Дипломдық жобалау тапсырмасына сәйкес дипломдық
жобалау үшін бастапқы материалдарды жинау
Тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері
Кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттерін диплом алдындағы
практика және дипломдық жобалау кәсіптік білім берудің негізгі білім беру
бағдарламасының соңғы кезеңі болып табылады.
Практиканың негізгі мақсаты-дипломдық жоба тақырыбы бойынша
материалдар жинау, прогрессивті және үнемді технологиялық процестерді
жобалау және құрылыс өндірісіне енгізуге бағытталған шығармашылық
инженерлік қызметтің өзіндік дағдыларын қалыптастыру және еңбекті
ұйымдастырудың озық формалары.
Диплом алдындағы практиканың негізгі міндеті-дипломдық жобаның
тақырыбы бойынша пайдалануға берілген немесе салынып жатқан ұқсас
объектілердің құрылымдық және көлемдік жоспарлау шешімдерімен танысу
және жобалау үшін бастапқы материалдарды таңдау.
Тәжірибе бағдарламасы
Тәжірибе барысында студенттер дипломдық жобалардың таңдалған
тақырыптары бойынша материалдарды таңдап, есептерде келесі сұрақтарды
қамтуы керек.
Дипломдық жоба тақырыбы бойынша нұсқалық көлемдік-жоспарлау
және конструктивті шешімдерді әзірлеу үшін жобаланатын объектіге
арналған бастапқы технологиялық немесе функционалдық мәліметтер;
Компьютерлерді қолдана отырып, оңтайлы жоспарлау және жобалау
шешімдерін анықтау үшін қажетті деректерді жобалау мен таңдаудың ең
тиімді нұсқасын таңдау, сондай-ақ нақты аудан мен құрылыс алаңын таңдау
мақсатында дипломдық жоба тақырыбына ұқсас объектілердегі құрылымдық
және көлемдік жоспарлау шешімдерімен танысу;
Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді анықтау үшін жобаланатын
объект бойынша экономикалық деректерді жинау;
Дипломдық жобаның тиісті бөлімдерінде пайдалану үшін ұқсас
объектінің құрылысының технологиясымен және ұйымдастырылуымен
танысу;
Қауіпсіздік техникасы, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
негізгі талаптар;
Дипломдық жоба тақырыбы бойынша техникалық, нормативтік
әдебиеттерді, анықтамалық, мұрағаттық және басқа да материалдарды
іріктеу.
Ғылыми-зерттеу жұмысы
Дипломдық жобалау жетекшісінен алынған шығармашылық, ғылымизерттеу бөлімін әзірлеу бойынша тапсырманы орындау үшін дипломдық
жобада ғылыми әзірлемелерді орындау үшін материалдар жинау қажет.
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Есепті жасауға қойылатын талаптар
Әрбір студент практика туралы есеп жасайды, онда практика
бағдарламасына кіретін барлық сұрақтар баяндалады. Есеп көлемі 15 беттен
кем болмауы тиіс. Есеп бөлімдер бойынша мынадай ретпен жасалады:
Кіріспе
Жобаланатын объектінің мәніне негіздеме беріледі, оның техникалықэкономикалық көрсеткіштері көрсетіледі, конструктивтік, технологиялық,
ұйымдастырушылық артықшылықтары мен кемшіліктері сипатталады,
жобаға енгізілетін өзгерістер көрсетіледі, құрылыс жұмыстарының
прогрессивті технологиялары қысқаша сипатталады;
Сәулет бөлімі
Жобаланатын объектінің көлемдік-жоспарлау шешімдерінің ықтимал
нұсқалары және технологиялық немесе функционалдық процестердің
талаптарына жауап беретін неғұрлым ұтымды жоспарлау схемасын таңдау
баяндалады. ТШ және ҚНжЕ сәйкес ғимарат аудандарының есептері
келтіріледі.
Ғимараттың
жергілікті
жағдайларға
байланыстылығы
және
құрылыстың бас жоспарының схемалық әзірлемесі көрсетіледі;
Құрылымдық бөлім
Құрылыс алаңының топырақ және метеорологиялық жағдайларының
сипаттамасы және іргетастарды жобалау нұсқалары берілген. Жобаланған
ғимараттың прогрессивті және үнемді құрылымдық шешімдерін таңдаудың
негіздемесі келтірілген;
Технология және құрылысты ұйымдастыру бөлімі
Жобаланатын объектінің құрылысы бойынша ұйымдастырушылықтехникалық іс-шаралар келтірілген жұмыстарды жүргізу жобасы (ЖАЖ)
баяндалады.
Енгізілетін прогрессивті технологиялар мен құрылыс жұмыстарын
орындаудың озық әдістері көрсетіле отырып, негізгі құрылыс-монтаждау
жұмыстарының үш түріне арналған технологиялық карталар әзірленеді, оның
ішінде:
- құрылыс жоспарының негізгі шешімдері пысықталуда;
- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша қабылданған
шешімдер, қоршаған ортаның ластануын төмендету жөніндегі іс-шаралар
баяндалады;
- құрылыс жұмыстары өндірісінің кестесін жасау үшін жұмыс көлемін
есептеу және басқа да мәселелер жүргізіледі.
Экономикалық бөлім
Жобаланатын объект бойынша экономикалық көрсеткіштердің алдын
ала ірілендірілген есептері келтіріледі;
Ғылыми-зерттеу бөлімі
Дипломдық жобалау жетекшісі берген жобаның шығармашылық
бөлігін әзірлеу бойынша тапсырманы орындау нәтижелері және ғылыми
шешімді эскиздік пысықтау баяндалады;
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Тіршілік қауіпсіздігі бөлімі)
Дипломдық жобалау жетекшісінің немесе осы бөлім бойынша
кеңесшінің тапсырмасы бойынша іс-шаралар әзірленеді;
Практика бойынша есепке қосымшалар
Есепке
схемалар,
сызбалар,
есептеулер,
негіздемелер,
компьютерлердегі есептеу бағдарламалары және дипломдық жобаның
тақырыбы бойынша жиналған басқа да бастапқы материалдар қоса беріледі;
Диплом алдындағы практикадан өту кезеңінде дипломдық жоба
тақырыбы бойынша пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Есеп стандарттау талаптарына, конструкторлық құжаттаманың
бірыңғай жүйесіне (КҚБЖ) және қорытынды біліктілік жұмыстарын, курстық
жобаларды (жұмыстарды), РГР, УИРС бойынша есептерді, өндірістік
практика мен рефераттарды ресімдеудің жалпы талаптары мен қағидаларына
сәйкес ресімделеді.
Есепке практика жетекшісінің қолы мен мөрімен куәландырылған
кәсіпорынның пікірі қоса беріледі.
Тәжірибе қорытындысы
Студенттер диплом алдындағы практикадан өту нәтижелері туралы
есепті және дипломдық жобалардың тақырыптары бойынша жиналған
материалдарды кафедрада қорғауға және практика аяқталғаннан кейін үш
күн мерзімде бағасы бар сынақ алуға міндетті.
Тәжірибе бойынша сынақ тапсырған және академиялық қарызы жоқ
студенттерге кафедра меңгерушісі бекіткен дипломдық жобалауға ресми
тапсырма беріледі.
Диплом алдындағы практика бойынша сынақ тапсырмаған немесе
есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер дипломдық
жобалауға жіберілмейді. Есептер кафедрада сақталады және қажет болған
жағдайда дипломдық жобалау кезінде студенттерге уақытша берілуі мүмкін.
10.1.1 Нормативтік-техникалық
әдебиетпен жұмыс істеу дағдылары

құжаттамамен,

анықтамалық

Практикалық іс-әрекетте мәселелерді шешуде барлық мәндер белгілі
бола бермейді. Анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысын
қалыптастыру үшін авторлар қол жетімді анықтамалықтардан табуға
болатын барлық шамаларды міндеттердің көп бөлігінен алып тастады.[c.3]
Оқушылардың анықтамалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу
дағдыларын дамыту үшін оқулықтан анықтамалық кестелер алынып
тасталады, оларды студенттер тиісті анықтамалықтардан таба алады.[c.12]
Химиялық білім берудің соңғы кезеңінде әртүрлі әдеби көздерді
рефераттау, баяндамалар, шолулар, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс және
т. б. сияқты өзіндік жұмыс түрлерін кеңінен қолдануға мүмкіндік бар. [30]
Студенттердің анықтамалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу
дағдыларын дамыту мақсатында оқулықтан қосымшаның барлық
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анықтамалық кестелері алынды, оларды студенттер ұсынылған анықтамалық
әдебиеттерді қолдана отырып табуды үйренуі керек.[13]
я1Оқу кешені студенттерге авторлардың көзқарасы бойынша химияның
негізгі заңдылықтарын тереңірек игеруге мүмкіндік береді, химияның негізі
интуитивті жалпылау ғана емес, сонымен бірге қатаң есептеулер екенін түсінуге
мүмкіндік береді, студенттердің анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасау
дағдыларын дамытады.[33]
Цех немесе арнайы (ТББ, суды талдау және т.б.) зертханалардың
инженері (химигі) цех бейіні бойынша химия мен технологияның арнайы
бөлімдерінің негіздерін, бастапқы материалдар мен дайын өнімге ТШ және
МЕМСТ талаптарын білуге тиіс. Зертханалық бақылау әдістерін білу, цех
профилі бойынша талдау жасау техникасын жақсы білу, цех зертханасының
құжаттамасын рәсімдей білу, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу,
эпизодтық талдауларды орындау әдістемесін таңдау. Зертхана жабдығын
және оны пайдалану ережелерін білу, күрделі емес эксперименттердің
әдістемесі мен техникасын меңгеру [41].
Анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру
және жасалған жұмыстан қорытынды жасау қабілетін дамыту [35].
Анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу және зертханалық жұмыста
есеп беру дағдыларын қалыптастыру [33].
10.2 Әр учаскенің және
технологиясының сипаттамасы

тұтастай

кәсіпорынның

өндіріс

Қазіргі заманғы өндіріс-бұл шикізатты, материалдарды, жартылай
фабрикаттарды және басқа да еңбек заттарын қоғамның қажеттіліктерін
қанағаттандыратын дайын өнімге айналдырудың күрделі процесі.
Кәсіпорында өнімнің белгілі бір түрлерін өндіру үшін жүзеге
асырылатын адамдар мен құралдардың барлық әрекеттерінің жиынтығы
өндіріс процесі деп аталады.
Өндірістік процестің негізгі бөлігі еңбек объектілерінің жай-күйін
өзгерту және анықтау бойынша мақсатты іс-қимылдарды қамтитын
технологиялық процестер болып табылады. Технологиялық процестерді
жүзеге асыру барысында еңбек объектілерінің геометриялық пішіндері,
өлшемдері және физика-химиялық қасиеттері өзгереді.
Технологиялық процестермен қатар өндірістік процесс сонымен қатар
еңбек объектілерінің геометриялық формаларын, өлшемдерін немесе физикахимиялық қасиеттерін өзгертуге немесе олардың сапасын тексеруге
бағытталған технологиялық емес процестерді қамтиды. Мұндай процестерге
көлік, қойма, тиеу-түсіру, жинақтау және басқа да операциялар мен
процестер жатады.
Өндіріс процесінде еңбек процестері табиғи процестермен үйлеседі,
онда еңбек объектілерінің өзгеруі адамның қатысуынсыз табиғат күштерінің
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әсерінен болады (мысалы, боялған бөлшектерді ауада кептіру, құймаларды
салқындату, құйылған бөлшектердің қартаюы және т.б.).
Өндірістік процестердің түрлері. Өндірістегі мақсаты мен рөлі
бойынша процестер негізгі, көмекші және қызмет көрсету болып бөлінеді.
Негізгілері-бұл кәсіпорын шығаратын негізгі өнімдер шығарылатын
өндірістік процестер. Машина жасаудағы негізгі процестердің нәтижесі
кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын құрайтын және оның мамандануына
сәйкес келетін машиналарды, аппараттар мен аспаптарды шығару, сондай-ақ
тұтынушыға жеткізу үшін оларға қосалқы бөлшектерді дайындау болып
табылады.
Көмекші процестер негізгі процестердің үздіксіз жүруін қамтамасыз
ететін процестерді қамтиды. Олардың нәтижесі-кәсіпорынның өзінде
қолданылатын өнімдер. Көмекші-бұл жабдықты жөндеу, жабдықтар жасау,
бу мен сығылған ауаны шығару және т. б.
Қызмет көрсету-бұл Негізгі және қосалқы процестердің қалыпты
жұмыс істеуі үшін қажетті қызметтер орындалатын процестер. Оларға,
мысалы, тасымалдау, сақтау, бөлшектерді таңдау және жинақтау процестері
жатады.
Қазіргі жағдайда, әсіресе автоматтандырылған өндірісте негізгі және
қызмет көрсету процестерін интеграциялау үрдісі байқалады. Сонымен,
икемді автоматтандырылған кешендерде негізгі, жинақтау, қойма және көлік
операциялары бірыңғай процеске біріктірілген.
Негізгі процестердің жиынтығы негізгі өндірісті құрайды. Машина
жасау кәсіпорындарында негізгі өндіріс үш кезеңнен тұрады: дайындау,
өңдеу және құрастыру. Өндірістік процестің кезеңі-бұл өндірістік процестің
белгілі бір бөлігінің аяқталуын сипаттайтын және еңбек объектісінің бір
сапалық күйден екінші күйге ауысуымен байланысты процестер мен
жұмыстар жиынтығы.
Сатып алу сатысына дайындамаларды алу процестері жатадыматериалдарды кесу, құю, штамптау. Өңдеу кезеңі дайындамаларды дайын
бөліктерге айналдыру процестерін қамтиды: өңдеу, термоөңдеу, бояу және
гальваникалық жабындар және т. б. Құрастыру кезеңі-өндіріс процесінің
соңғы бөлігі. Оған тораптар мен дайын бұйымдарды құрастыру, машиналар
мен аспаптарды реттеу және жөндеу, оларды сынау кіреді.
Негізгі, көмекші және қызмет көрсету процестерінің құрамы мен өзара
байланысы өндіріс процесінің құрылымын құрайды.
Ұйымдастыру тұрғысынан өндірістік процестер қарапайым және
күрделі болып бөлінеді. Қарапайым-бұл қарапайым еңбек объектісіне дәйекті
түрде орындалатын әрекеттерден тұратын өндірістік процестер. Мысалы,бір
бөлікті немесе бірдей бөліктердің партиясын жасау процесі. Күрделі процессбұл көптеген еңбек нысандарында жүзеге асырылатын қарапайым
процестердің жиынтығы. Мысалы, құрастыру қондырғысын немесе бүкіл
өнімді жасау процесі.
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10.2.1 Орындалатын жұмысқа және еңбекті қорғау талаптарына
сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру
Жұмыс орнын ұйымдастырудың мәні
Жұмыс орны-өндіріс процесі, оған қызмет көрсету және басқару жүзеге
асырылатын, қажетті технологиялық, қосалқы жабдықтармен, технологиялық
және ұйымдастырушылық жабдықтармен жабдықталған өндірістік алаңның
жеке жұмысшыға немесе жұмысшылар тобына бекітілген бөлігі.
Дәл осы жерде өндіріс процесінің үш негізгі элементі біріктіріліп, оның
басты мақсаты - еңбек заттарын өндіру, қызмет көрсету немесе техникалықэкономикалық қолдау және осы процестерді басқару.
Жұмыс орындарының қалай ұйымдастырылғандығына, олардың
қаншалықты толық және жан-жақты жабдықталғандығына және ұтымды
жоспарланғанына, көбінесе еңбек, құралдар мен өндіріс құралдарын
пайдалану тиімділігі, сәйкесінше еңбек өнімділігі, өнімнің өзіндік құны,
оның сапасы және кәсіпорынның көптеген басқа экономикалық
көрсеткіштері байланысты.
Әрбір жұмыс орнының өндірістік процесті ұйымдастырудың
ерекшеліктерімен, белгілі бір еңбек формаларының алуан түрлілігімен
байланысты өзіндік ерекшеліктері бар.
Жалпы алғанда, кез-келген жұмыс орны келесі элементтерден тұрады:
 алаң;
 қызметкердің негізгі функцияларын жүзеге асыруға арналған
жабдықтар;
 материалдарды, дайындамаларды, дайын өнімдерді, қалдықтар мен
ақауларды сақтауға арналған құрылғылар;
 құралдарды, жарақтарды және құрылғыларды сақтауға арналған
құрылғылар;
* қауіпсіздік пен жұмыс ыңғайлылығына арналған құрылғылар.
Өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс орындары болуы мүмкін:
 мамандандырылған және әмбебап,
 жеке және ұжымдық,
 стационарлық және жылжымалы,
 бір станок және көп станок,
 тұрақты және уақытша,
 сондай-ақ
қолмен жұмыс істейтін, механикаландырылған,
автоматтандырылған, аппараттық, қызметкерлердің жұмыс орындары және т.
б.
Жұмыс орындарына қызмет көрсету оларды құжаттамамен,
құралдармен, тазалау, техникалық қызмет көрсету, санитарлық-гигиеналық
жағдайды бақылау және т. б. қамтамасыз ету жөніндегі операцияларды
қамтиды.
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Жұмыс орнын жабдықтау өндірістік процесті жүзеге асыру үшін
қажетті қаражат жиынтығынан тұрады. Оларға мыналар жатады:
1. негізгі технологиялық және қосалқы жабдықтар;
2. технологиялық жабдық-жұмыс және өлшеу құралы, құрылғылар,
қосалқы бөлшектер;
3. ұйымдастыру жабдықтары-байланыс және сигнализация құралдары,
жұмыс жиһазы, ыдыс;
4. жұмыс құжаттамасы;
5. жұмыс орнына шикізатты, материалдарды, энергияны беруге
арналған коммуникация құралдары;
6. тазалық пен тәртіпті сақтауға арналған тұрмыстық техника және т. б.
Жұмыс орнының толық және толық жабдықталуы еңбек процесін
жақсы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл үшін жабдықтау құралдарын
ұтымды жоспарлау қажет-оларды қызмет көрсетудің ыңғайлылығы
қамтамасыз етілетіндей етіп орналастыру; реттеу мен бақылауды,
қызметкердің қозғалысы мен қозғалысын үнемдеуді, ыңғайлы жұмыс
қалпын, жұмыс аймағын жақсы шолуды, еңбек қауіпсіздігін, өндірістік
алаңды үнемдеуді, көлік құралдарына арналған өту жолдарының,
кіреберістердің және өту жолдарының болуын, іргелес жұмыс орындарымен
және бригадирдің, шебердің, басқа басшының орнымен өзара байланысты
талап ететін механизмдерге және олардың жеке тораптарына еркін қол
жеткізу.
Жоғарыда айтылғандай, жұмыс орындарының жай-күйі, оларды
ұйымдастыру кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру деңгейін тікелей
анықтайды. Сонымен қатар, жұмыс орнын ұйымдастыру қызметкер үнемі
өндірісте болатын жағдайды тікелей қалыптастырады, бұл оның әл-ауқатына,
көңіл-күйіне, жұмысына және, сайып келгенде, еңбек өнімділігі мен жалпы
өндіріс тиімділігіне әсер етеді.
Адамды (адамдар тобын) қазіргі өндірістегі оның (олардың) нақты
жағдайларында жан - жақты зерттейтін ғылыми пән жұмыс орнының
эргономикасы деп аталады - (грек тілінен. ergon-жұмыс және nomos-заң).
Эргономика қазіргі заманғы өндірісте техникалық құралдардың және
олардың жұмыс істеу жағдайларының едәуір күрделенуіне, адамның
жұмысының айтарлықтай өзгеруіне және ондағы көптеген еңбек
функцияларын синтездеуге байланысты пайда болды. Эргономика ғылымдар
тоғысында қалыптасты - психология, физиология және еңбек гигиенасы,
Әлеуметтік психология, анатомия және бірқатар техникалық ғылымдар.
Эргономика нормаларын сақтау арқылы жұмыс уақытының 30% - на
дейін үнемдеуге болады.
Осылайша, жұмыс орындарын ұйымдастыру ұтымды, ғылыми
негізделген болуы керек, кәсіпорынның қуаты мен мамандануын, ондағы
технологиялық процестердің сипатын, оларды жүзеге асырудың реттілігін
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ескеруі керек. Ол ең аз шаршағыштықпен және қызметкерлердің ұзақ
мерзімді жұмыс қабілеттілігін сақтай отырып, жоғары өнімді жұмыс үшін
барлық жағдайларды қамтамасыз етуі керек.
Зерттелетін мәселені нормативтік-құқықтық реттеу
Жұмыс орнын сипаттайтын және еңбек заңнамасында қолданылатын
негізгі ұғымдар еңбек кодексінде берілген.
Сонымен, жұмыс орны – бұл өндірістік тапсырманы орындау үшін
қажетті құралдармен жабдықталған орын, онда қызметкер өзінің қызметтік
міндеттерін орындау үшін болуы керек. Ол тікелей немесе жанама түрде
жұмыс берушінің бақылауында болады.
Еңбек жағдайлары-бұл қызметкердің жұмыс қабілеттілігі мен
денсаулығына әсер ететін өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының
жиынтығы.
Еңбек заңнамасы жұмыс берушіге қауіпсіз еңбек жағдайларын
қамтамасыз ету, өз ұйымында еңбекті қорғау міндетін жүктейді. Бұл
талаптарды барлық заңды және жеке тұлғалар қызметтің кез келген түрін
жүзеге асырған кезде орындауға міндетті. Еңбек кодексінде жұмыс беруші
орындауы тиіс міндеттемелердің толық тізбесі келтіріледі. Оларға мыналар
жатады:
- жұмыскерлерді жұмыс берушінің есебінен арнайы киіммен, аяқ
киіммен және басқа да жеке қорғаныш құралдарымен (зиянды өндірісте)
қамтамасыз ету);
- әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келетін
еңбек жағдайларын жасау;
- жұмыс орындарына аттестаттау жүргізу.
Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға бағытталған
еңбек заңнамасының нормаларын іске асыру мақсатында еңбекті қорғау
жөніндегі жұмыстарды сертификаттау жүйесі құрылды.
Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды сертификаттау кез келген
меншік нысанындағы және салалық тиесілілік ұйымдарда жүргізіледі.
Жұмыс орындарын аттестаттау бойынша жұмыстар, яғни зиянды және
(немесе) қауіпті өндірістік факторларды анықтау және еңбек жағдайларын
Мемлекеттік нормативтік талаптарға сәйкес келтіру жөніндегі іс-шараларды
жүзеге асыру мақсатында жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын
бағалау сертификаттаудың негізгі элементі болып табылады. Аттестаттау
еңбек саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу және нормативтікқұқықтық реттеу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын атқарушы билік
органы белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
Сондай-ақ, сертификаттау барысында олар жұмыс берушінің
ұйымдардағы еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметі
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экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік нормативтік талаптарға
қаншалықты сәйкес келетінін тексереді.
Жұмыс орындарын аттестаттаудың нормативтік негізі еңбек
қауіпсіздігі жүйесінің стандарттары (МЕМСТ), санитарлық ережелер,
нормалар мен гигиеналық нормативтер және басқа да құжаттар болып
саналады. Атап айтқанда, жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша
аттестаттау еңбекті қорғауды басқару жүйесіне қойылатын жалпы талаптарға
енгізілген.
Сонымен, сертификаттау еңбек жағдайларын гигиеналық бағалауды,
жабдықтар мен құрылғылардың қауіпсіздік жарақаттарын бағалауды,
жұмысшылардың жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз
етілуін, сондай-ақ осы құралдардың тиімділігін бағалауды қамтиды.
Ұйымды аттестаттау қорытындысы бойынша еңбекті қорғау жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастырудың сәйкестік сертификаты — жұмыс беруші
жүргізетін еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстардың еңбекті қорғаудың
мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат
беріледі.
Жұмыс орындарын ұйымдастырудың жекелеген аспектілері еуропалық
стандарттармен де реттеледі. Мысалы, ISO 9241-ISO стандарттарының бірі.
Стандарт адам мен компьютердің өзара әрекеттесуінің көптеген аспектілерін
қамтитын бірнеше бөліктен тұрады. Бұрын ол "видео дисплей
терминалдарды (ВДТ) пайдалана отырып, офистік жұмыстарды орындау
кезінде эргономикалық талаптар" деп аталды, алайда кейіннен стандарттау
жөніндегі халықаралық ұйым (International Organization for Standardization,
ISO) оның атауын неғұрлым жалпы етіп өзгертті: "адам-машиналық өзара
әрекеттесудің эргономикасы". Қайта атау стандарттың көптеген жаңа
аспектілерін ескере отырып, мақсатты бағытын едәуір кеңейтуге мүмкіндік
берді.
Сондай-ақ, жұмыс орындарына жүргізілген аттестаттау оларға
қойылатын нормативтік талаптардан ауытқуларды анықтауға, демек, еңбекті
ғылыми
ұйымдастыру
талаптарына
сәйкес
жұмыс
орындарын
ұйымдастыруды жетілдіруге мүмкіндік беретінін атап өткен жөн.
Аттестаттау нәтижелері бойынша тиімділігі төмен жұмыс орындары
жойылуы мүмкін, бұл ретте өндірістік алаңдарды неғұрлым ұтымды
пайдалану, қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жабдықтарды орнату және
өндірістік процесті қарқындату мүмкіндігі пайда болады.
Жұмыс орнына қойылатын талаптар
Еңбекті қорғау-еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы
мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер,
әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық
және емдеу-профилактикалық іс-шаралар мен құралдар жүйесі. Ғылыми279

техникалық прогресс ақыл-ой еңбегі қызметкерлерінің өндірістік қызмет
жағдайларына елеулі өзгерістер енгізді. Олардың жұмысы қарқынды,
қарқынды болды, ақыл-ой, эмоционалды және физикалық энергияны едәуір
қажет етеді. Бұл эргономика, гигиена және еңбекті ұйымдастыру, Еңбек және
демалыс режимдерін реттеу мәселелерін кешенді шешуді талап етті.
Еңбекшілердің
денсаулығын
қорғау,
еңбек
жағдайларының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәсіптік аурулар мен өндірістік жарақаттануды
жою адамзат қоғамының басты мәселелерінің бірі болып табылады. Еңбекті
ғылыми ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын кеңінен қолдану,
қолмен, біліктілігі төмен еңбекті барынша азайту, кәсіби аурулар мен
өндірістік жарақаттануды болдырмайтын жағдай жасау қажеттілігіне назар
аударылады.
Жұмыс орнын ұйымдастыру-бұл жабдық пен жұмыс күшін тиімді
пайдалануды қамтамасыз ететін материалдық негіз. Оның негізгі мақсатыжабдықты, жұмыс уақытын толық пайдалану, ұтымды еңбек әдістері мен
әдістерін қолдану, жұмысшылардың жұмыс қабілеттілігін ұзақ уақыт
сақтауды қамтамасыз ететін ыңғайлы еңбек жағдайларын жасау негізінде
белгіленген мерзімде жұмыстың жоғары сапалы және тиімді орындалуын
қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету үшін жұмыс орнына техникалық,
ұйымдастырушылық, экономикалық және эргономикалық талаптар
қойылады.
Техникалық жағынан жұмыс орны озық жабдықтармен, қажетті
технологиялық және ұйымдастырушылық жабдықтармен, құралдармен,
технологиямен көзделген бақылау-өлшеу аспаптарымен, көтергіш-көлік
құралдарымен жарақтандырылуы тиіс.
Ұйымдастыру жағынан жұмыс орнындағы жабдық жұмыс аймағының
шегінде ұтымды орналасуы тиіс; жұмыс орнына шикізатпен,
материалдармен, дайындамалармен, бөлшектермен, құрал-саймандармен,
жабдықтар мен жарақтарды жөндеумен, қалдықтарды жинаумен оңтайлы
қызмет көрсету нұсқасы табылған; жұмысшылардың денсаулығы үшін
қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайлары қамтамасыз етілген.
Экономикалық жағынан жұмыс орнын ұйымдастыру қызметкерлердің
оңтайлы жұмыспен қамтылуын, еңбек өнімділігінің барынша жоғары
деңгейін және жұмыс сапасын қамтамасыз етуге тиіс.
Эргономикалық талаптар жабдықты жобалау, технологиялық және
ұйымдастырушылық жабдықтар, жұмыс орнын жоспарлау кезінде орын
алады.
Қызметкердің еңбек процесі, ол қандай функцияларды атқаратынына
қарамастан, өзіне тән заңдылықтармен сипатталады:
- жұмыскерді жұмыс аймағына орналастыру;
- жұмыс аймағының жағдайы;
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- еңбек процесін құрайтын еңбек қозғалыстарының дәйектілігі, саны
және кеңістіктік ұзындығы;
- адамның жұмысқа кіру реттілігі;
- шаршаудың пайда болуы, құрылуы және төмендеуі.
Эргономика адамның функционалды жағдайына және жұмыс
қабілеттілігіне өндірістік ортаның әртүрлі факторларымен әсерін зерттейді.
Соңғысы жабдықты, ұйымдастырушылық және технологиялық жабдықты
жобалау кезінде, жұмыс орындарының орналасуын негіздеу кезінде
ескеріледі.
Адам басқаратын тиімді жүйелерді зерттеу және құру кезінде
эргономикада жүйелік тәсіл қолданылады. Эргономика адам басқаратын
жүйелерді оңтайландыру үшін психология, физиология (әсіресе
нейрофизиология), гигиена және еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтану,
мәдениеттану және көптеген техникалық, инженерлік және ақпараттық
пәндердегі зерттеу нәтижелерін қолданады. Эргономиканың кейбір
терминдері күнделікті өмірде кеңінен қолданыла бастады, мысалы, адамсағат (қызметтің уақытша сыйымдылығының өлшемі). Қазіргі уақытта
эргономиканың жаңалықтары өндірісте ғана емес, күнделікті өмірде, спортта
және тіпті өнерде де қолданылады.
Осылайша, жұмыс орындарын ұйымдастыру саласындағы еңбекті
ұйымдастырудың міндеттері өндірістік процесс пен адамның материалдық
элементтерінің ұтымды үйлесіміне қол жеткізуге, осы негізде жоғары
өнімділік пен қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған.
10.2.2 Әрбір өндірістік учаскенің технологиялық сипаттамасын
орындау
Өндіріс процесі-бұл жұмысшылар мен құралдардың іс-әрекеттерінің
жиынтығы, нәтижесінде кәсіпорынға келетін шикізат, материалдар,
жартылай фабрикаттар және компоненттер белгілі бір мөлшерде және белгілі
бір сапада, сапада және ассортиментте дайын өнімге немесе қызметке
айналады. Өндіріс процесі негізгі, көмекші және қызмет көрсету
процестерінен тұрады.
Кәсіпорындағы
өндірістік
процестің
техникалық
және
ұйымдастырушылық-экономикалық сипаттамасы өнім түрімен, өндіріс
көлемімен, қолданылатын техника мен технологияның түрі мен түрімен,
мамандану деңгейімен анықталады.
Кәсіпорындардағы өндірістік процесс екі түрге бөлінеді: негізгі және
көмекші. Негізгі процестерге еңбек заттарын дайын өнімге айналдыруға
тікелей байланысты процестер жатады. Мысалы, кенді домна пешінде қайта
балқыту және оны металға айналдыру немесе ұнды қамырға, содан кейін
дайын пісірілген нанға айналдыру.
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Көмекші процестер: еңбек заттарын ауыстыру, жабдықтарды жөндеу,
үй-жайларды тазалау және т. б. жұмыстың бұл түрлері тек негізгі
процестердің жүруіне ықпал етеді, бірақ олар тікелей қатыспайды.
Көмекші процестер мен негізгі процестердің негізгі айырмашылығыөткізу орны мен тұтыну арасындағы айырмашылық. Негізгі өндірістік
процестер жүргізілетін негізгі өндіріс өнімдері тұтынушыларға жеткізілімге
жасалған шарттарға сәйкес жағына сатылады. Бұл өнімнің өзіндік фирмалық
атауы, таңбалануы бар, оған нарықтық баға белгіленеді.
Қосалқы процестер мен қызмет көрсету жүзеге асырылатын қосалқы
өндіріс өнімдері кәсіпорын ішінде тұтынылады. Қызмет көрсету және
қосалқы
жұмыстарды
орындауға
арналған
шығындар
тұтастай
тұтынушыларға жағына өткізілетін негізгі өнімнің өзіндік құнына
жатқызылады.
Өндірістік операция
Өндіріс процесі операциялар деп аталатын көптеген қарапайым
технологиялық процедураларға бөлінеді. Өндірістік операция-бұл өндірістік
процестің бөлігі. Әдетте, ол бір жұмыс орнында жабдықты қайта орнатпай
орындалады және бірдей құралдар жиынтығы арқылы жүзеге асырылады.
Өндіріс процесінің өзі сияқты, операциялар негізгі және көмекші болып
бөлінеді.
Өнімді дайындауға жұмсалатын шығындарды азайту, өндірістік
процестің ұйымдастырылуы мен сенімділігін арттыру мақсатында мынадай
ережелер мен әдістердің жиынтығы пайдаланылады: учаскелердің, жұмыс
орындарының мамандануы; технологиялық процестің үздіксіздігі мен тура
ағымдылығы; өндірістік операцияларды орындаудың параллельділігі мен
пропорционалдылығы.
Мамандандыру
Мамандандыру әр цехқа, учаскеге, жұмыс орнына технологиялық
біртекті немесе қатаң түрде анықталған өнім номенклатурасы
бекітілетіндігінде. Мамандандыру іс жүзінде үздіксіздік, тікелей ағымдылық
принциптерін – өндірісті ұйымдастырудың экономикалық тиімді әдістерін
қолдануға мүмкіндік береді.
Үздіксіздік-бұл дайын өнімді өндіру процесінде үзілістерді нөлге дейін
азайту немесе азайту, сонымен қатар бір процестің әрбір келесі жұмысы
алдыңғы жұмыс аяқталғаннан кейін бірден басталады, бұл өнімді өндіру
уақытын қысқартады, жабдықтар мен жұмыс орындарының тоқтап қалуын
азайтады.
Тура ағымдылық өндірістік процесс барысында еңбек заттарының
қозғалысын сипаттайды және әрбір бұйым үшін жұмыс орындары бойынша
ең қысқа жолды қамтамасыз етеді.
Мұндай қозғалыс өндіріс процесінде барлық қайтарылатын және
қарама-қарсы қозғалыстарды жоюмен сипатталады, бұл көлік шығындарын
азайтуға көмектеседі.
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Параллелизм ережесі бір өнімді өндіруде әртүрлі операцияларды бір
уақытта орындауды қамтиды. Бұл ереже әсіресе жаппай және жаппай өндіріс
жағдайында кеңінен қолданылады.
Параллелизм ережесі мыналарды қамтиды:
 соңғы бұйымды жинақтауға (құрастыруға) арналған әртүрлі тораптар
мен бөлшектерді қатарлас (бір мезгілде) дайындау;
 параллель орналастырылған әртүрлі жабдықта бірдей бөлшектер мен
тораптарды өңдеу кезінде әртүрлі технологиялық операцияларды бір
мезгілде орындау.
Шығындарды үнемдеу тұрғысынан шеберханалар, өндіріс орындары
арасында жабдықтар паркінің белгілі бір қуат (өнімділік) пропорцияларын
сақтау өте маңызды.
Өндірістік цикл
Бұйымдарды дайындау кезінде біріншіден соңғысына дейінгі өндірістік
операциялардың аяқталған шеңбері өндірістік цикл деп аталады.
Өндіріс процесі уақыт пен кеңістікте жүретіндіктен, өндірістік цикл
өнімнің және оның құрамдас элементтерінің қозғалыс жолының
ұзындығымен және өнімнің бүкіл өңдеу жолынан өтетін уақытпен өлшенуі
мүмкін. Өндірістік циклдің ұзындығы-бұл сызық емес, машиналар,
жабдықтар, жабдықтар және т.б. орналастырылған кең жолақ, сондықтан іс
жүзінде көп жағдайда жолдың ұзындығы емес, өндіріс орналасқан бөлменің
ауданы мен көлемі анықталады.
Бірінші өндірістік операцияның басынан бастап соңғысының соңына
дейінгі күнтізбелік уақыт аралығы өнімнің өндірістік циклінің уақыт
ұзақтығы деп аталады. Циклдің ұзақтығы өнімнің түріне және цикл
өлшенетін өңдеу сатысына байланысты күндермен, сағаттармен,
минуттармен, секундтармен өлшенеді.
Өндірістік цикл уақытының ұзақтығы үш кезеңді қамтиды:
технологиялық өңдеу уақыты (жұмыс кезеңі), өндіріске технологиялық
қызмет көрсету уақыты, үзілістер.
Жұмыс
кезеңі-бұл
жұмысшылардың
өздері
немесе
оның
басқаруындағы машиналар мен механизмдер арқылы еңбек объектісіне
тікелей әсер ететін уақыт кезеңі, сондай-ақ адамдар мен техниканың
қатысуынсыз өнімде болатын табиғи процестердің уақыты.
Табиғи процестердің уақыты - бұл еңбек объектісі адамның немесе
механизмдердің тікелей әсерінсіз сипаттамаларын өзгертетін жұмыс уақыты
кезеңі. Мысалы, боялған ауаны кептіру немесе қыздырылған өнімді
салқындату, өрістердің өсуі және өсімдіктердің пісуі, кейбір өнімдерді ашыту
және т. б.
Технологиялық қызмет көрсету уақыты мыналарды қамтиды:
бұйымның сапасын бақылау; машиналар мен жабдықтардың жұмыс режимін
бақылау, оларды баптау және баптау, ұсақ жөндеу; жұмыс орнын жинау;
дайындамаларды, материалдарды жеткізу, өңделген өнімді қабылдау және
жинау.
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Үзіліс уақыты-бұл еңбек объектісіне ешқандай әсер етпейтін және
оның сапалық сипаттамасында өзгеріс болмайтын уақыт, бірақ өнім әлі
дайын емес және өндіріс процесі аяқталған жоқ.
Үзілістер бар: реттелетін және реттелмейтін.
Регламенттелетін үзілістер операцияаралық (ауысымішілік) және
ауысымаралық (жұмыс режимімен байланысты) болып бөлінеді.
Реттелмейтін үзілістер жабдық пен жұмысшылардың күтілмеген
жұмыс режиміне байланысты (шикізаттың болмауы, жабдықтың бұзылуы,
жұмысшылардың жұмысқа шықпауы және т.б.) байланысты. Өндірістік
циклге регламенттелмеген үзілістер түзету коэффициенті түрінде енгізіледі
немесе есепке алынбайды.
Өндіріс түрлері
Өндірістік циклдің ұзақтығы көбінесе еңбек объектілерінің оларды
өңдеу кезіндегі қозғалыс тәртібіне және өндіріс түріне байланысты болады.
Өндіріс процесінде өнімдер мен компоненттердің қозғалыс тәртібі
өнімнің көлемі мен жиілігіне сәйкес келеді. Өндіріс түрі сол белгілермен
анықталады.
Қазіргі уақытта өндірістің келесі түрлерін ажырату әдетке айналған:
жаппай, сериялық, жалғыз, аралас.
Өз кезегінде сериялық өндіріс бөлінеді: шағын сериялы, орташа
сериялы, ірі сериялы.
Өнімдердің жаппай және ауқымды өндірісі оларды өңдеу процесінде
өнімдердің үздіксіз синхронды қозғалысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Мұндай ұйымның көмегімен дайын өнім жиналатын барлық компоненттер
бірінші технологиялық операциядан соңғысына дейін үздіксіз қозғалады.
Тораптар мен агрегаттарға қозғалыс барысында жиналған жеке бөлшектер
дайын өнімді құрмайынша жиналған күйінде одан әрі жылжи береді.
Өндірісті ұйымдастырудың ұқсас әдісі ағын деп аталады.
Өндірісті ұйымдастырудың ағымдық әдісі технологиялық процесс
барысында орналасқан мамандандырылған жерлерде орындалатын уақыт
бойынша келісілген негізгі және қосалқы өндірістік операциялардың ырғақты
қайталануына негізделген. Ағынды өндіріс жағдайында өндіріс процесінің
пропорционалдылығына, үздіксіздігіне және ырғағына қол жеткізіледі.
Практикалық тапсырмалар, бақылау сұрақтары:
1. Дипломалды практиканың негізгі міндеті?
2. Бұл түсініледі бойынша өндірістік процеске?
3. Жұмыс орнын ұйымдастыру?
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ҚОРЫТЫНДЫ
Энергетикалық
көлік
қондырғыларын
пайдаланудың
қазіргі
тәжірибесінде техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасын жақсарту,
техникалық диагностиканы қолдану арқылы техникалық пайдалануды
жетілдіру жоспарланбаған жөндеу санын едәуір азайтуға мүмкіндік беретіні
дәлелденді. Осыған сүйене отырып, нұсқаулықта Энергетикалық көлік
қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізгі
ережелері қарастырылған. Энергетикалық көлік қондырғыларын жөндеу
кезінде жұмыстарды орындау технологиясы сипатталған. Жөндеу
жұмыстарының өндірістік операциялары, пайдалану материалдары мен
механикаландыру құралдарының жиынтығын, құралдарды, құрылғыларды
қолдана отырып ұтымды еңбек әдістері сипатталған. Еңбек қауіпсіздігіне
талаптар қойылды.
Құрастыру бірліктерін техникалық диагностикалау негіздері және
энергетикалық көлік қондырғыларының бөлшектерін қалпына келтіру
әдістері келтірілген. Энергетикалық көлік қондырғыларының жекелеген
түрлеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің заманауи
технологиялары қарастырылған. Машиналардың құрастыру бірліктері,
құрамдас бөліктері, құрылғылары мен қауіпсіздік аспаптары туралы негізгі
мәліметтер келтірілген. Энергетикалық көлік қондырғыларын қолдана
отырып жұмыс жасау технологиясы, оларды қауіпсіз пайдалану әдістері
қарастырылған.
Энергетикалық көлік қондырғыларының қазіргі заманғы ең көп
таралған және жаңа модельдерінің жалпы дизайны қарастырылады.
Энергетикалық көлік қондырғыларының жұмыс жабдықтарының негізгі
құрастыру қондырғыларының құрылғысы сипатталған. Энергетикалық көлік
қондырғылары мен қосалқы жабдықтардың орнын ауыстырудағы
такелаждық жұмыстар туралы жалпы мәліметтер келтірілген. Энергетикалық
жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі
техникасы бойынша нұсқаулықтар берілді.
Энергия қондырғыларының ақаулары талданып, олардың пайда болу
себептерін жою бойынша іс-шаралар әзірленді. Жылжымалы құрамның
энергетикалық қондырғыларын, жылжымалы электр станцияларын
пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, реттеу әдістері, электр
механикалық жүйелер мен электр жабдықтарының жұмыс істеуі негізделген.

286

ГЛОССАРИЙ
Авариялық қуат көзі-негізгі қуат көзі істен шыққан немесе
ажыратылған кезде қосылған жабдықтың жұмысын жалғастыру үшін қажетті
сапа мен қажетті қуаттың электрмен қоректенуін қамтамасыз ететін электр
энергиясының тәуелсіз резервтік көзі (ҮҚК немесе ДГҚ).
Автономды генератор-механикалық немесе басқа энергияның электр
энергиясына жергілікті түрлендіргіші, мысалы, дизель генераторлық
қондырғы (DGU), газ генераторлық қондырғы (GGU) және т. б.
Белсенді қуат-токтың, кернеудің және қуат коэффициентінің тиімді
мәнін сипаттау үшін қолданылатын термин.
Ол Ватт (Вт) немесе киловатт
(кВт) түрінде көрінеді. Физикалық тұрғыдан алғанда, бұл жабдық шынымен
тұтынатын қуат.
Белсенді жүктеме-электр желісінен кез келген жүктемемен алынатын
және одан әрі энергияның кез келген түріне (механикалық, жылу, электр
және т.б.) түрлендірілетін пайдалы қуат. Белсенді қуаттың өлшем бірлігі:
Ватт (Вт).
Ампер, а - электр тогының күшін өлшеу бірлігі.
Ток
1
Вольт
кернеуі бар 1 Ом кедергісі бар өткізгіш арқылы өтетін Бір амперге тең.
Ватт, Вт-белсенді қуаттың өлшем бірлігі. Электрлік кернеу 1 Вольт
және 1 Ампер ток күші кезінде жүктемеде бөлінетін қуат ретінде
анықталады.
Вольт, В-кернеуді өлшеу бірлігі.
Генератор-электр кернеуін немесе токты немесе басқа энергияны
өндіруге арналған құрылғының жалпы атауы.
Герц, Гц-кернеу жиілігін өлшеу бірлігі.
Дизель-генераторлық қондырғы (ДГҚ) - Іштен жану қозғалтқышынан
және электр генераторынан тұратын, электр жабдығының кепілді, резервтік
немесе авариялық қоректенуі үшін қолданылатын құрылғы.
Дизель генераторы-дизель генераторының DGU қондырғысына сілтеме
жасау үшін қолданылатын термин.
Жиіліктің ауытқуы-тұрақты жүктеме кезінде оның орташа мәнін
біртіндеп арттыру немесе азайту.
Жерге тұйықтау (жер)- қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін жабдықтың металл беттерінің әлеуеттерін жер
әлеуетімен (нөлдік) теңестіру, жерге тұйықтау өткізгіштің көмегімен
қамтамасыз етіледі.
Сондай-ақ фазалық және бейтарап қоректендіргіш
өткізгіштер бойынша синфазиялық кедергіні басу үшін қызмет етеді. Жерге
қосуды орындау ережелері нормативтік құжаттамада қатаң реттеледі.
Импульсті кернеуді лақтыру-найзағайдың әсерінен туындаған немесе
кернеуді қалпына келтіру кезінде пайда болған кернеудің бірден
жоғарылауы.
Кернеу лақтырыстары электр желісінен, есептеу
желілерінің кабельдерінен, сериялық деректер желілерінен немесе телефон
сымдарынан электронды жабдыққа еніп, айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін.
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Жүкшығыр-тарту
күші
жетек
барабанынан
иілгіш
элемент(арқан,шынжыр) арқылы берілетін механизм. Шығырлардың түрлері:
барабанды, арқанды жүргізу тегершіктері бар, шпильді.
Көпір-кранның
арқалықтардан,арбалардан,траверстерден,жолдардан
және жетек механикасынан тұратын бөлігі, ол арбаны немесе арбаны
қозғалысқа келтіреді.
Көпірлі кран-аспалы құрылым бойынша қозғалатын жылжымалы
немесе бекітілген көтеру механизмі орнатылған жылжымалы эстакадасы бар
кран.
Ілгекке жүктеме-кранның ілмегінде,жебеде немесе жетек көтергіш
жабдықта ұсталатын жалпы белсенді салмақ,оның ішінде жүк, арқандар, кең
тұтқалы траверстер және жүктің бөлігі болып табылмайтын, бірақ ілмекке
ілінетін және жүкті ұстап тұруға қажетті басқа да керек-жарақтар.
Номиналды жүктеме-ілгекке, арбаға немесе арқанға, сырғаға немесе
басқа да бұрғылау жабдықтарына максималды жүктеме.
Жауапты тұлға-нақты функцияларды орындау үшін жұмыс
беруші(немесе оның өкілі)тағайындаған тұлға.
Оператор-еденнен басқаруы бар кранда жұмыс істейтін немесе
автоматтандырылған басқару жүйесі бар басқарушы тұлға.
Алмалы – салмалы жүк қармау құрылғысы-пайдалы жүк көтергіштігіне
сәйкес келетін жүкті кранмен қосатын және кранның да, жүктің де бөлігі
болып табылмайтын кез келген жабдық. Алмалы-салмалы жүк қармау
құрылғысы көтергіш құрылғыдан оңай алынады және жүктен ажыратылады.
Коуш-арқандағы ілмекті қорғау үшін қолданылатын ойық металл
құрылғы.
Матауыш-жүктерді көтеруге арналған құрылғы (бір немесе бірнеше
тармақтағы арқан немесе Тізбек).
Такелаж-жүк көтергіш механизмдермен бірге қолданылатын сым
арқандар, арқандар, шынжырлар.
Тежегіш-үйкеліс немесе басқа күштерді қолдану арқылы қозғалысты
баяулату немесе тоқтату үшін қолданылатын құрылғы.
Қауіпті жүктер-көлік процесінде көрінуі адамдардың өліміне,
жарақаттануына, улануына, сәулеленуіне, сырқаттануына, сондай-ақ
жарылысқа, өртке, құрылыстардың, көлік құралдарының зақымдалуына және
т. б. әкелуі мүмкін қасиеттері бар заттар, материалдар мен бұйымдар.
Термодинамикалық жүйе-өзара әрекеттесетін, ақыл-ойы немесе
қоршаған ортадан нақты оқшауланған дене немесе денелер тобы.
Біртекті жүйе - бұл жүйенің (фазаның) қасиеттері бойынша
ерекшеленетін беттерін бөлетін жүйе.
Гетерогенді жүйе-бұл жүйенің қасиеттерінде ерекшеленетін бөліктерін
бөлетін беттер бар жүйе.
Фаза-физикалық және химиялық қасиеттері бірдей, жүйенің басқа
бөліктерінен көрінетін интерфейспен бөлінген гетерогенді жүйенің біртекті
бөліктерінің жиынтығы.
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жүйе.

Оқшауланған жүйе-қоршаған ортамен зат та, энергия да алмаспайтын

Жабық жүйе-қоршаған ортамен энергия алмасатын, бірақ зат
алмаспайтын жүйе.
Ашық жүйе-қоршаған ортамен, затпен және энергиямен алмасатын
жүйе.
Қайтымды процесс-бұл қоршаған ортада қандай да бір өзгерістер
болмайынша жүйені бастапқы күйіне қайтару мүмкіндігін беретін процесс.
Тепе-теңдік процесі-бұл жүйе тепе-теңдік күйлерінің үздіксіз
қатарынан өтетін процесс.
Энергия-жүйенің жұмыс істеу қабілетінің өлшемі; заттың қозғалысы
мен өзара әрекеттесуінің жалпы сапалық өлшемі. Энергия-материяның
ажырамас қасиеті.
Жүйенің ішкі энергиясы-жүйені құрайтын барлық бөлшектердің
кинетикалық және потенциалдық энергиясының қосындысы.
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Қосымшалар
Арқанның
диаметрі,
мм

Арқанның
салмағы
1000 м, кг

Үзілуге уақытша қарсылық, МПа
1372
1568
1666

1-қосымша Болат арқандар

Кергіш күш, кН
ЛК-РО 6×36+1о.с типті арқан (МЕМСТ 7668-80)
13, 5
697
–
90,6
96,3
15,0
812
–
104,5
111,5
16,5
1045
–
135,5
144,0
18,0
1245
–
161,5
171,5
20,0
1520
–
197,5
210,0
22,0
1830
207,5
237,5
252,5
23,5
2130
242,5
277,0
294,0
25,5
2495
283,5
324,0
344,0
27,0
2800
318,5
364,5
387,5
29,0
3215
366,0
417,5
444,0
31,0
3655
416,0
475,0
505,0
33,0
4155
473,0
540,5
574,5
34,5
4550
518,0
592,0
629,5
36,5
4965
565,5
646,0
686,5
39,5
6080
692,5
791,5
841,0
42,0
6750
768,5
878,5
933,5
43,0
7120
806,5
919,5
976,0
44,5
7770
885,0
1005,0
1065,0
46,5
8400
956,5
1090,0
1160,0
50,5
9440
1130,0
1290,0
1370,0
53,5
11150
1265,0
1455,0
1540,0
56,0
12050
1365,0
1560,0
1640,0
58,5
13000
1470,0
1685,0
1730,0
60,5
14250
1625,0
1855,0
1915,0
63,0
15200
1725,0
1970,0
2020,0
ЛК-Р типті арқан 6×19+1 О. С. (МЕМСТ 2688-80)
13,0
596
71,1
81,3
86,3
14,0
728
86,7
99,0
105,0
15,0
844
100,0
114,5
122,0
16,5
1025
121,5
139,0
147,5
18,0
1220
145,0
166,0
176,0
19,5
1405
167,0
191,0
203,0
21,0
1635
194,5
222,0
236,0
22,5
1850
220,0
251,0
267,0
24,0
2110
250,5
287,0
304,5
25,5
2390
284,0
324,5
345,0
27,0
2685
319,0
365,0
388,0
28,0
2910
346,5
396,0
421,0
30,5
3490
415,5
475,0
504,5
32,0
3845
458,0
523,5
556,0
33,5
4220
502,5
574,0
610,5
37,0
5015
597,5
683,0
725,0
39,5
5740
684,0
781,5
828,0
19,5
1350,0
157,5
180,0
191,5
21,5
1670,0
195,0
222,5
237,0
23,0
1930,0
225,0
258,0
274,0
25,0
2245,0
262,5
300,0
318,5
27,0
2650,0
310,0
354,5
376,5
29,0
3015,0
353,0
403,5
428,5
30,5
3405,0
398,5
455,5
484,0
ЛК–О типті арқан 6×19+1 О. С. (МЕМСТ 3077-80)

1764

1960

101,5
116,5
150,0
175,5
215,0
258,5
304,0
352,5
396,5
454,5
517,0
588,0
644,5
703,5
861,0
955,5
1005,0
1095,0
1180,0
1400,0
1570,0
1715,0
1790,0
1970,0
2085,0

109,0
128,0
165,0
190,5
233,5
280,5
338,0
383,0
430,5
493,5
561,5
638,5
700,0
764,0
935,0
1030,0
1080,0
1185,0
1280,0
1510,0
1705,0
–
–
–
–

89,0
108,0
125,5
152,0
181,0
209,0
243,5
275,0
314,0
355,5
399,5
434,0
520,0
573,0
629,0
748,0
856,0
197,0
244,5
283,0
328,5
388,5
441,5
499,0

97,0
118,0
137,0
166,0
198,0
228,0
265,5
303,5
343,0
388,5
436,5
473,5
567,5
625,5
686,0
816,0
938,0
215,5
266,5
307,0
358,5
423,5
482,0
544,5

293

10,5
11,5
12,0
13,0
14,0
15,0

387,5
487,0
530,0
597,3
719,0
852,5

–
–
–
–
–
–

53,7
66,2
72,0
81,1
97,8
115,5

55,9
70,3
76,5
86,2
103,5
122,5

57,7
72,5
78,9
88,7
106,5
126,5

62,9
79,1
86,1
96,8
116,5
138,0

2 қосымша
Қарапайым схемалық логикалық операциялар
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