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және жөндеуді бақылау
1.1.1. Электромеханикалық жабдықтарды ағымдағы қызмет көрсетуге
және жөндеуге дайындау
1.1.2. Жөндеу жұмыстарына техникалық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру
1.1.3. Электромеханикалық жабдықты жөндеуді жоспарлау
1.1.4. Жөндеудің ұйымдастырушылық-технологиялық әдістері
№ 1.1 практикалық жұмыс. Цех жабдықтарын жөндеуді ұйымдастыру
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1.2.2. Электр өлшеу аспаптары мен тарату құрылғыларына техникалық
қызмет көрсету
№ 1.2 практикалық жұмыс. Торапты жөндеу технологиясын таңдау
1.3. Құрылыс машиналары мен механизмдері
1.3.1. Бұрғылау жабдықтарын таңдау
№ 1.3 практикалық жұмыс. Такелаждық схемаларды жасау. Ілмектерді
таңдау
1.4. Жабдық істен шыққан кезде ақаулықтарды анықтау және жою
№ 1.4 практикалық жұмыс. Сенімділік көрсеткіштерін анықтаңыз
1.5. Электромеханикалық жабдықты профилактикалық тексеру
№ 1.5 практикалық жұмыс. Күштік трансформаторды тексеру және
дефектирлеу
1.6. Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
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1.6.2. Жазатайым оқиғаларың және қауіпсіздік техникасын бұзуды
алдын алу
№ 1.6 практикалық жұмыс. Электр жабдықтарымен жұмыс істеу
кезіндегі, электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
талаптары
1.7. Электромеханикалық жабдықты ажыратуды жүргізуді бақылау
1.7.1. Ажыратуды және жерге тұйықтау қондырғысын жүргізу
жөніндегі жұмысты ресімдеу
1.7.2. Жерге тұйықтау қондырғысын бақылау
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1.7.3. Электр қондырғыларының әртүрлі түрлерінде жерге тұйықтауды
орнату ерекшеліктері
№ 1.7 практикалық жұмыс. Қорғаныш жерге тұйықтау құралын
жөндеудің технологиялық картасын жасау
2-БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ
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2.3. Электромеханикалық жабдықтарды диагностикалау
2.4. Өлшеу аспаптарын қосу және олардың мақсаты
№ 2.2 практикалық жұмыс. Электр өлшеу аспаптарын зерттеу
2.5. Схемалық монтаждау схемалары
2.6. Өлшеу аспаптары шкаласындағы шартты белгілер
2.7. Негізгі себептері электр жабдықтарын
№ 2.3 практикалық жұмыс. Сенімділіктің кешенді көрсеткіштері
2.8. Жабдықтың істен шығуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар
2.8.1. Жөндеу аралық ресурстарды ұлғайту
2.8.2. Техникалық себептер бойынша тоқтап қалуды қысқарту
2.8.3. Жөндеудің күрделілігін төмендету және оның сапасын жақсарту
3-БӨЛІМ. ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
3.1. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге жауапты тұлғалар
№ 3.1 практикалық жұмыс. Электр желілеріне қызмет көрсету
бойынша жұмыстардың тізбесін жасау
3.2. Жасақ немесе өкім бойынша жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі
3.3. Жұмысқа рұқсат
3.4. Қызметкердің құқықтары мен міндеттері
3.5. Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат сипаттамасы
3.6. Жабдықты техникалық пайдалану қағидаларын мерзімді тексеру
3.6.1. Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау
№ 3.2 практикалық жұмыс. Өрт қауіпсіздігі
3.7 Құрал-сайман мен қорғаныс құралдарының жарамды күйін
бақылау
3.7.1 Апаттар мен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды
әзірлеу
№ 3.3 практикалық жұмыс. Н-1 нысанындағы өндірістегі жазатайым
оқиға туралы актіні ресімдеу.
Глоссарий
Қысқартулар мен шартты белгілер тізімі
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
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АЛҒЫСӨЗ
Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру стандартына сәйкес
электромеханика саласындағы мамандарды оқыту міндеттерінің бірі
монтаждау-реттеу, жөндеу жұмыстары мен пайдалану қызметіне даярлау
болып табылады.
Осыған байланысты оқу құралында жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру
және жүргізу және карьерлік учаскелерде электромеханикалық жабдықтарды
техникалық пайдалану мәселелері қаралды.
Оқу құралының бірінші бөлімі карьерлік электромеханикалық
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің орындалуын
ұйымдастыру және бақылау мәселелеріне арналған. Электромеханикалық
жабдықтарды жөндеуді дайындау, ұйымдастыру және жоспарлау мәселелері
қарастырылады; объектілерге қызмет көрсету туралы негізгі мәліметтер
баяндалады.
Карьерлерде жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді пайдалану
және пайдалануға беру туралы мәліметтер баяндалады; жабдық істен шыққан
кезде ақаулықтарды анықтау және жою туралы мәліметтер беріледі, сенімділік
пен пайдалану байланысы көрсетіледі; жабдықтың жөндеу циклі ұзақтығының
көрсеткіштері негізінде істен шығу қаупі бағаланады; электромеханикалық
жабдықты жөндеу және диагностикалаудың әртүрлі жүйелері салыстырылады.
Электромеханикалық
жабдықтар
мен
қауіпсіздік
техникасын
профилактикалық тексеру, электромеханикалық жабдықтарға техникалық
қызмет көрсету және жөндеу мәселелері қаралды.
Оқу құралының екінші бөлімі электромеханикалық жабдықты пайдалану
кезіндегі диагностика және техникалық бақылау мәселелеріне арналған.
Электромеханикалық жабдықтың ақауларының түрлері, жөндеу
процесінде
оны
тексеру
кезіндегі
жабдықтың
ақаулары
және
электромеханикалық жабдықтың диагностикасы қалай жүреді.
Өлшеу құралдарының қосылуы және олардың мақсаты туралы
мәліметтер келтірілген, принципті монтаждау схемалары, өлшеу
құралдарының шкаласындағы шартты белгілер қарастырылған, электр
жабдықтарының істен шығуының негізгі себептері және жабдықтың істен
шығуының алдын алу шаралары көрсетілген.
"Өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру" үшінші бөлімінде жасақ-рұқсат
беру бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде жауапты тұлғаларды айқындау
критерийлері берілген, жұмыскердің құқықтары мен міндеттері, жабдықты
техникалық пайдалану қағидалары, өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары мен
қағидалары, сондай-ақ апаттар мен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі ісшаралар көрсетілген.
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БӨЛІМ.
КАРЬЕРЛІК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖӘНЕ
ЖӨНДЕУДІ ОРЫНДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
1.1. Электромеханикалық
көрсетуді және жөндеуді бақылау

жабдықтарға

техникалық

қызмет

Мақсаты:
Осы модульден өткенненкейін сіз:
1.Электр және электромеханикалық жабдықтарды баптау, реттеу және
тексеруді орындау.
2.Электр және электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет
көрсетуді, жөндеуді ұйымдастыру және орындау.
3.Электр жабдықтарының ақауларына талдау жүргізу.
4.Электр машиналары мен аппараттарын, электр техникалық
құрылғылар мен жүйелерді жөндеуге және пайдалануға арналған
технологиялық жабдықты таңдау:
-оны пайдаланудың оңтайлы нұсқаларын анықтау.
5.Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану кезінде
техникалық бақылауды жүзеге асыру.
Алдын ала талаптар:
Электр жөндеу өндірісін ұйымдастыру кезінде мыналарды ескеру қажет:
►қызмет көрсетілетін аудан мөлшері;
►қызмет көрсетілетін нысандардың орналасуы;
►оларды жөндеу қорының ауқымы;
►электр жөндеу кәсіпорнын электр және жылу энергиясымен
қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Жөндеуді ұйымдастыру кезінде жөндеу кәсіпорындарында жөнделетін
бұйымдардың номенклатурасы азаяды, бұл бүкіл номенклатура бойынша
қажетті айырбастау қорларын құруға мүмкіндік береді (ақаулы жабдықты
ауыстыру
уақытын
қысқартады),
сондай-ақ
жөндеу
кезінде
мамандандырылған жабдықты қолдануға мүмкіндік береді (жөндеу сапасын
арттырады және құнын төмендетеді).
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1-сурет - Жөндеу зауыттары мен цехтарының құрылымдық схемасы
Жөндеу кәсіпорнының ауқымын анықтау кезінде қызмет көрсетілетін
электр жабдығы паркінің көлемін ғана емес, сонымен қатар оның жұмысының
экономикалық тиімділігін де ескеру қажет [1].
Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету.
Электр станцияларының қолданыстағы жабдығына техникалық қызмет
көрсету оны ағымдағы жөндеуге шығаруды талап етпейтін қарау, бақылау,
майлау, реттеу жөніндегі операциялар кешенін орындауды көздейді, оның
ішінде:
►ақаулардың жағдайын бақылау және уақтылы анықтау үшін жұмыс
істеп тұрған жабдықты кесте бойынша аралау және тексеру;
►үйкелетін бөлшектерді майлау, қарау әйнектерін ауыстыру,
бытыралар мен шарларды тиеу, балғалы диірмендердің ақаулы біліктерін
тексеру және ауыстыру, май, мазут, ауа және су сүзгілері мен
тұндырғыштарды тазалау, су тазарту қондырғыларының торларын,
конденсаторлар мен май салқындатқыштардың құбыр тақталарын тазалау,
басқару механизмдерін, мойынтіректерді, арматура жетектерін тексеру және
тексеру, тығыздамаларды тарту, реттеу, бытыра ағынды, газ және
пневмоимпульсті, ультрадыбыстық және электр импульстік аппараттарды
және т. б.;
►қыздыру беттерін үрлеу, қожды, сорғыштарды, шаңдануды, булануды,
судың, майдың, газдың және мазуттың ағуын жою, су өлшегіш колонкаларға
қызмет көрсету, Өлшеу және автоматты реттеу құралдарын бақылау және
реттеу және т. б.;
►тіректерді, бекітпелерді, құбыржолдардың орналасу көрсеткіштерін
бақылау және пайдаланудағы жабдықтың жарамды жағдайын қолдау
жөніндегі басқа да жұмыстар;
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►қалыпты күйден ауытқуларды анықтау және жою үшін жабдықты
резервте болған кезде тексеру және тексеру.
Карьерлік және жер асты қазбаларында қолданылатын электр
жабдықтары жұмыс принципі бойынша жалпы мақсаттағы электр
жабдықтарынан ерекшеленбейді. Алайда, жоғарыда айтылғандай, ол талап
етілетін сенімділік пен сенімділікті сақтау үшін көп күш жұмсауды қажет
ететін ауыр жағдайларда жұмыс істейді [1].
Осылайша, электр жабдықтарын пайдаланудың маңызды міндеттерінің
бірі-оның қауіпті жағдайға ауысуына жол бермеу. Жер асты электр
қондырғыларын пайдалану тәжірибесінде апаттық және қалыптан тыс
режимдердің жиі кездесетін түрлері мыналар болып табылады:
►оқшаулаудың механикалық зақымдануынан, оның ылғалдануынан
және тозаңдануынан, сондай-ақ бұзылулардан туындаған фазалар арасындағы
жерге тұйықталу (ағып кету) және қысқа тұйықталу:
►тізбектің контактілеріндегі кедергі және кедергі;
►басқару тізбектерінің зақымдануы машиналардың өздігінен
қосылуына әкелуі мүмкін;
►жерге тұйықтау тізбегінің бүтіндігін бұзу.
Электр жабдықтарын ұзақ уақыт шамадан тыс жүктемелерден, электр
жабдықтарын салқындату жағдайларының нашарлауынан, желі фазаларының
бірінің үзілуінен және электр жабдықтарының толық емес фазалық режимде
жұмыс істеуінен, рұқсат етілген шектерден жоғары кернеудің ауытқуынан,
электр қозғалтқыштарының жиі немесе ұзаққа созылған іске қосылуынан,
сондай-ақ олардың аударылып, ротордың кептеліп қалуынан және т. б.
туындаған электр жабдықтарын қолайсыз жылыту үлкен қауіп төндіреді.
Электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін сақтау
үшін [1]:
►тексеру, жөндеу және бақылау;
►электр параметрлерін және әсіресе қауіпсіздік параметрлерін қолайлы
шектерде ұстау.
Бұл жұмыстардың мерзімі мен көлемі қауіпсіздік ережелерімен,
шахталардың жерасты электр қондырғыларын тексеру, реттеу және сынау
жөніндегі нұсқаулықпен және зауыттық нұсқаулықтармен реттеледі. Электр
жабдықтарын қарау кезінде токтың ағып кетуінен қорғаудың жұмыс
қабілеттілігін, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының қорғаныш
қабықтарының, механикалық зақымданудан қорғауға арналған элементтер мен
құрылғылардың жағдайын және т. б. тексереді.
Осындай тексеруді электр қондырғысын пайдалануға жауапты адам
аптасына кемінде 1 рет жүргізеді. Барлық осы жұмыстар қабықтарды ашпай
жүзеге асырылады.
Жарылыстан қорғалған электр жабдығын қабықтарды ашып тексеруді
және тексеруді бас энергетиктің басшылығымен тоқсанына 1 рет жүргізеді.
Тексеру кезінде ернемекті қосылыстар мен тығыздағыш төсемдердің (олардың
бетінде майысулар, жоңқалар, сызаттар, жарықтар болмауы керек), сондай-ақ
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бұрандалы қосылыстардың жағдайы тексеріледі; жегіденің іздері алынып
тасталады, ал ернемектердің бетіне жұқа майлау қабаты қолданылады. Ол
беттерді жегідеден қорғап қана қоймайды, сонымен қатар шаң мен ылғалдың
қабықтарға енуінен қорғайды.
Кабельдік кірмелерді тексеру кезінде оларды бөлшектеу жүргізіледі
және кабель талсымдарын өткізу қысқыштарына жалғау және нығыздау
сапасы, сондай-ақ оқшаулағыштардың жағдайы тексеріледі. Тығыздағыш
сақинаның өлшемдері кабельдің диаметріне сәйкес келеді, ол серпімді және
жарықсыз болуы керек. Кабель массасы құйылатын кірмелерде жарықшақтар
болмауы тиіс.
Көмір және тақтатас шахталарының қауіпсіздік ережелеріне сәйкес
тазарту және ұңғылау машиналарының электр қозғалтқыштарының оқшаулау
кедергісі кемінде 0,5 МОм, ал қалған электр қозғалтқыштары, коммутациялық
аппараттар мен кабельдер үшін – 1 Мом [2] болуы тиіс.
Оқшаулау кедергісінің шамасын тексеру монтаждаудан кейін, егер ағып
кету релесі желіні қосуға мүмкіндік бермесе, ұзақ уақыт әрекетсіздікте, ал
стационарлық электр жабдығы үшін жылына кемінде 1 рет жүргізіледі.
Осы жұмыстар кезінде бастапқы және екінші реттік тізбектердің дұрыс
орнатылуын тексеру, олардың параметрлерін нормативтік мәндерге дейін
жетілдіре отырып, барлық механизмдерді тексеру және реттеу орындалады
[2]:
►нақты жұмыс жағдайларына қатысты қорғау және басқару релесінің
параметрлерін тексеру есебі;
► электрлік, уақыттық және тарту сипаттамаларының, құрылғылардың,
басқару құралдарының, қорғаудың, блоктау автоматикасының және т. б.
берілген параметрлерін тексеру және конфигурациялау.;
►жарамсыз түйіндер мен бөлшектерді ауыстыру; жабдықты жұмыс
кернеуіне қосу.
Баптау және сынау нәтижелері техникалық есепте көрсетіледі.
Жарылыс қауіпсіз Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін жөндеу
қажет болған жағдайда штепсельдік түйіспелердің өту қысқыштарын,
оқшаулау қалыптарын, тығыздаушы сақиналарды, қысқыш құрылғылар мен
кабельдік кірмелердің бітеуіштерін, муфталарды, электр жабдығы
қабықтарының бекіту бұрандамаларын ауыстыруға жол беріледі. Басқа
бөлшектерді ауыстыруға тек жөндеу кәсіпорындарында рұқсат етіледі.
Жөндеуді әртүрлі мақсаттарда жасауға болады:
►денсаулықты сақтау үшін);
►электр жабдықтарының ресурсын сақтау (EO).
Бірінші мақсатты көздейтін жөндеу техникалық қызмет көрсетудің
(ТҚК) құрамдас бөлігі болып табылады. Бұйымның жұмыс қабілеттілігін
кепілдікті қамтамасыз ету үшін пайдалану процесінде жүзеге асырылатын,
оның жекелеген бөліктерін ауыстыру мен қалпына келтіруден және оларды
реттеуден тұратын мұндай жөндеу ағымдағы деп аталады [3].

9

Екінші мақсатты көздейтін жөндеу – өнімнің денсаулығын қалпына
келтіру және толық немесе толық қалпына келтіру, оның ресурсын қалпына
келтіру күрделі деп аталады.
Тау-кен жабдықтарын пайдалану шарттары.
Жөндеу циклі-техникалық құжаттамада көзделген жөндеудің барлық
белгіленген түрлері белгілі бір реттілікпен жүзеге асырылатын уақыттың
немесе машинаның жұмыс істеуінің ең аз қайталанатын аралығы. Барлық
жөндеу жұмыстарын күрделі жөндеу кезінде орындауға болады, ал олардың
арасындағы кезеңде тек технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) бойынша
жұмыстар жүргізілуі мүмкін. Алайда машина бөлшектерінің ресурстары
бірдей емес. Егер әр бөлікті жөндеу немесе ауыстыру қажет болса, онда
жөндеу саны өте үлкен болар еді.
Сондықтан жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) шамамен бірдей
және еселік ресурстары бар бөлшектерді топтауды және оларды бірлесіп
жөндеуді немесе ауыстыруды көздейді.
Жөндеу циклінің ұзақтығы машиналардың ең берік негізгі бөліктерінің
(корпустардың, негіздердің, жақтаулардың және т.б.) ресурсымен, ал жөндеу
аралық кезең ең аз тозуға төзімді және жиі ауыстырылатын бөлшектердің
ресурсымен анықталады. Әр түрлі жөндеу түрлерін орындау жиілігі келесі
жөндеудің әр түрі алдыңғы типтегі жұмыстарды қамтитындай етіп
белгіленеді.
Мысалы, Т2 кезінде, Т2 жиілігіне тең ресурсы бар бөлшектерден басқа,
Т1 және РО кезінде ауыстырылатын бөлшектер де жөнделуі тиіс. К-2РО-Т12РО-Т2-2РО-Т1-2РО-Т3-2РО-Т1-2РО-Т2-2РО-Т1-2РО-К [3].

2-сурет - Жөндеу циклінің құрылымы
Жөндеу циклінің құрылымы мен ұзақтығы электромеханикалық
жабдықты жобалау, өндіру және орнату сатысында қалыптасатын жұмыс
жағдайларына және оның сенімділік көрсеткіштеріне байланысты.
Олардың негізінде жөндеу циклінің құрылымын өзгертуге болады:
►технологиялық қызмет көрсету (ТҚ) мен жөндеу санын азайту;
►жөндеу аралық кезеңдерді ұзарту, жұмыс көлемін азайту.
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1.1.1 Электромеханикалық
көрсетуге және жөндеуге дайындау

жабдықтарды

ағымдағы

қызмет

Электр машиналары мен аппараттарын ағымдағы жөндеуді олардың
тұрақты орнатылған жерінде, ал күрделі жөндеуді тиісті жөндеу
жабдықтарымен,
сынақ
стендтерімен
және
өлшеу аспаптарымен
жарақтандырылған стационарлық шеберханаларда орындайды. Жөндеу
шеберханаларына түскен жабдық оның жағдайын анықтау үшін мұқият
тексеріледі, содан кейін жөндеу үшін тиісті цехқа жіберіледі.
Жабдықты жөндеуге тоқтату үшін ай сайынғы жөндеу кестесі негіз
болады.
Ірі электрлік Карьер жабдықтарын (кешендер, қондырғылар, желілер
және т. б.) жөндеуге дайындауға және тоқтатуға, сондай-ақ жабдықты жөндеу
немесе ревизиялау мақсатында бірнеше технологиялық байланысты
объектілерді тоқтатуға немесе ішінара босатуға кәсіпорын бойынша бұйрық
шығарылады, онда [4]:

Жұмысты атқарушылар

карьерлі ЭЖ
ТҚ және Ж

Дайындық және
жөндеу уақыттары

Қауіпсіздік техникасы
үшін жауаптылар
Сапа мен уақытылы
жөндеу жұмыстары
үшін жауаптылар

3-сурет - Негізгі электр жабдығын дайындау және тоқтату
Негізгі электр жабдығын жөндеуге дайындау және тоқтату цех
бастығының жазбаша өкімі бойынша жүзеге асырылады, онда жабдықты
тоқтатуға және жөндеуге дайындауға жауапты тұлға көрсетіледі.
Негізгі емес жабдықты жөндеуге шығару учаске бастығының өндіріс
жөніндегі орынбасарының (жөндеу жөніндегі шебердің) ауысым бастығының
(шеберінің) журналындағы жазбасы негізінде жүргізіледі.
Шебер жабдықты жөндеуге тоқтатуды учаске бастығымен алдын ала
келісуге міндетті.
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Цех басшысы

Ауысым
ұстасы

Учаске
басшысы

Жөндеу
жұмысы
бойынша ұста

4-сурет - Жабдықты ТҚКЖ жауапты адамдардың құрылымы
Жабдықты осы жабдықты пайдалану (іске қосу, қызмет көрсету және
тоқтату) жөніндегі қолданыстағы нұсқаулыққа сәйкес жөндеуге тоқтатады [4].
Жабдықты жөндеуге дайындау кезінде келесі жұмыстарды орындау
қажет:
а) электр қуатын өшіру, құрастырулар мен қалқандардағы кернеуді жою,
жөнделетін объектіні объектіге сәйкес келетін барлық коммуникациялардан
және одан шығатын бітеуіштердің көмегімен ажырату;
б) жабдықтар мен коммуникацияларды кірден және шламнан босату,
оларды үй-жайдан алып тастау, жуу, булау, үрлеу және желдету қажет;
в) тығындарды орнату үшін орындарды дайындау және оларды орнату.
Жабдықты ағымдағы жөндеуге тапсыру кезінде жазба ауысым
бастықтарының журналына жазылады, ал күрделі жөндеу үшін - акт
ресімделеді, оған жабдықты жөндеуге шығаруға жауапты адам және жөндеу
басшысы қол қояды.
Жабдықты жөндеуге тапсыру актісін ресімдемей күрделі жөндеу
жүргізуге осы жабдық орнатылған энергетикалық цехтың жеке жөндеу
персоналы жөндеу жүргізген жағдайда ғана жол беріледі. Бұл жағдайда
Жабдықты күрделі жөндеуге тапсыру туралы жазба ауысым бастықтарының
журналында жасалады [4].
Жабдықты жөндеуге тапсыруға арналған құжаттарға екіжақты қол
қоймастан, басшының жөндеуге кірісуге құқығы жоқ, ал жабдықты жөндеуге
шығаруға және дайындауға жауапты адамның жөндеушілерді жұмысты
бастауға жіберуге құқығы жоқ.
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1.1.2 Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру
Техникалық қызмет көрсету электрлік және электромеханикалық
жабдықтарды үнемі тексеріп отыруды, арнайы кесте мен бағдарлама бойынша
жүргізілетін дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сәйкес техникалық ісшараларды қамтиды.
Технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) құрамына сондай-ақ өз көлемі
бойынша ерекшеленетін жабдықтарды жөндеу кіреді. Сыртқы қараптексерулерді қоспағанда, технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) жұмыс
істемейтін жабдықта кернеу алынған кезде жүргізілетіндіктен, технологиялық
қызмет көрсету (ТҚК) кестелері негізгі жабдықтың жұмыс кестесімен келісілуі
тиіс.
Электрлік және электромеханикалық жабдықтар функционалды
мақсатына сәйкес негізгі және көмекші болып бөлінеді.
Негізгіге онсыз өнім шығару бойынша қалыпты технологиялық процесті
жүргізу мүмкін болмайтын жабдық жатады.
Көмекші электр және электромеханикалық жабдықты қамтиды, ол еңбек
жағдайларын жақсартуға және оның өнімділігін арттыруға, сондай-ақ
экологиялық немесе басқа өндіріс стандарттарын сақтауға қызмет етеді. Оның
істен шығуы негізгі технологиялық процестегі үзілістерге әкелмейді.
Технологиялық қызмет көрсетудің (ТҚК) негізгі мақсаты, жоғарыда
айтылғандай, электр және электромеханикалық жабдықтардың бұзылуын және
істен шығуын болдырмайтын сенімді жұмысты қамтамасыз ету болып
табылады. Алайда, бұл апаттар тек нашар пайдалану салдарынан ғана емес,
сонымен қатар электр энергиясының сапа стандарттарының бұзылуынан да
болуы мүмкін.
Сондықтан сәтсіздіктер мен апаттардың себептерін анықтау да
пайдалану міндеті болып табылады. Ол үшін энергиямен жабдықтаушы
компаниялар энергиямен жабдықтау шартының талаптарын бұзғаны үшін
жауапкершіліктің өз үлесін қосуы үшін электр энергиясының сапасына
мониторинг жүргізу қажет.
Технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) құны дайын өнімнің өзіндік
құнына кіретіндіктен, қазіргі уақытта технологиялық қызмет көрсетудің (ТҚК)
қажетті көлемі туралы мәселе көп жағдайда таза экономикалық болып
табылады. Қазіргі таңда технологиялық қызмет көрсетудің (ТҚК) үш жүйесі
бар [5]:
►іс жүзінде техникалық қызмет көрсету жоқ ("сынғанға дейін қол
тигізбеңіз»);
►қызмет көрсету мен жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесі (ЖАЖ);
►қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстары.
Технологиялық қызмет көрсетудің бірінші түрі (ТҚК) жарықтандыру,
желдету және электр жылыту құрылғыларының қосалқы электр
жабдықтарына қатысты кездеседі.
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Мұндай жабдықтың құны, әдетте, төмен, бұл сізге кәсіпорында қажетті
резервке ие болуға және қажет болған жағдайда оны тез ауыстыруға мүмкіндік
береді.
Технологиялық қызмет көрсетудің екінші түрі (ТҚК) негізгі болып
табылады. Ол негізгі және көптеген қосалқы жабдықтар үшін қолданылады.
Жоспарлы-алдын ала жөндеулер (ЖАЖ) электр және электр механикалық
жабдықтарды жоспарлы (кесте бойынша) қарау мен жөндеуді көздейді.
Бұл ретте ағымдағы жүктемені, электр энергиясының сапасын және
басқа да режимдік параметрлерді бақылау көзделмейді. Режимдік
параметрлердің есептеуден ауытқуын бақылау функциялары жабдықты қорғау
жүйелеріне жүктеледі.
Сонымен, коммутациялық құрылғылар үшін тозу критерийі олардың
тозуын анықтайтын өшіру токтарын ескерусіз өшіру (қосу) саны болып
табылады. Электр машиналары мен трансформаторлар үшін критерий нақты
жүктемені ескермей жұмыс уақыты және т.б. болып табылады, ал
технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) құны өнімнің өзіндік құнына
кіретіндіктен, өндіріс шығындарын азайтуға ұмтылу жөндеуді ұтымды ету
есебінен технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) құнын төмендетуге ұмтылуға
әкеледі.
Технологиялық қызмет көрсетудің (ТҚК) үшінші түрі қызмет көрсетудің
ең аз құны кезінде жабдық жұмысының қажетті сенімділік деңгейін
қамтамасыз етеді.
Технологиялық қызмет көрсетудің (ТҚК) осы түрін қолдану электрлік
және
электромеханикалық
Жабдықтардың
жұмыс
режимдерін
мониторингілеуді, сондай-ақ қоршаған орта жағдайларын бақылауды талап
етеді. Мониторинг сигналдары микропроцессорларға және одан әрі басқару
пунктінің сандық есептеу машинасына (СЕМ) берілетін датчиктер жүйесінің
көмегімен жүзеге асырылады.
Математикалық сенімділік модельдерін қолдана отырып, алынған
ақпаратты өңдейді және сенімділік деңгейі мен жабдықты жөндеу қажеттілігі
туралы мәліметтер береді.
Технологиялық
қызмет
көрсетудің
(ТҚК)
осы
түрінің
артықшылықтарына тек жөндеуі объективті қажет болатын жабдықты
пайдаланудан шығару жатады. Бірінші кезекте технологиялық қызмет
көрсетудің (ТҚК) бұл түрі неғұрлым жауапты және қымбат тұратын жабдыққа
қолданылады.
Бұдан әрі жоспарлы-алдын алу жөндеулер жүйесі (ЖАЖ) қазіргі
уақытта неғұрлым кең таралған ретінде қаралатын болады [5].
1.1.3 Электромеханикалық жабдықтарды жөндеуді жоспарлау
Жөндеу циклінің құрылымын жоспарлау кезінде техникалық өнімнің
жұмыс істеу қисығына сәйкес жөндеу циклінің ұзақтығына сүйене отырып,
жоспарланған жөндеулердің түрлері мен кезектілігі түсініледі. Екі жоспарлы
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күрделі жөндеу, Тпл арасындағы уақыт кезеңі жөндеу циклінің ұзақтығымен,
Ттабл анықталады. электр машиналарының екі ауысымды жұмысы кезінде
пайдаланудың қалыпты жағдайларында анықталады.
Электрлік және электромеханикалық жабдықтарды дұрыс пайдаланудың
маңызды шарты жоспарлы жөндеу мен мерзімді профилактикалық
сынақтарды заманауи жүргізу болып табылады.
Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесіне (ЖАЖ) сәйкес жабдықты күту
және тексеру мінез-құлқымен қатар белгілі бір уақыт аралығында жоспарлы
профилактикалық тексерулер, тексерулер, сынақтар жүргізіледі және
жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің (ЖАЖ) көмегімен
жөндеудің әртүрлі түрлері жұмысқа қабілетті күйде ұсталады, оның істен
шығу жағдайларының ішінара алдын алынады. Жабдықты жаңғырту
нәтижесінде жоспарлы жөндеу кезінде оның техникалық параметрлерін
жақсартады [5].
Жөндеу көлемі бойынша бөлінеді:

5-сурет - Жөндеу түрлері
Ағымдағы жөндеулерге кепілдендірілген жұмыс қабілеттілігін
қамтамасыз ету үшін жабдықты пайдалану кезінде жүргізілетін және оның
жеке бөліктерін ауыстыру мен қалпына келтіруден және реттеуден тұратын
жөндеулер жатады.
Күрделі жөндеу кезінде жабдықты оның кез келген бөліктерін
ауыстырумен немесе қалпына келтірумен толық бөлшектеу, ораманы қосу
жүргізіледі, бұл ретте жабдықтың ресурсын толық қалпына келтіруге қол
жеткізіледі.
Қалпына келтіру жөндеуі жекелеген бөліктердің және тұтастай бүкіл
құрылғының конструкциясын өзгертпей жүзеге асырылады. Жабдықтың
техникалық сипаттамалары өзгеріссіз қалады. Қайта құру кезінде жекелеген
бөлшектердің, тораптардың конструкцияларын өзгертуге және олар жасалған
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жекелеген материалдарды жабдықтың іс жүзінде өзгермейтін техникалық
сипаттамасымен ауыстыруға болады [5].
1.1.4 Жөндеудің ұйымдастыру-технологиялық әдістері
Тәжірибе көрсеткендей, тау-кен машинасының бірдей бөліктерінің тозу
жылдамдығы кейде бірдей емес. Бұл майлау жағдайларына, бастапқы
саңылауларға, қоршаған орта жағдайына (шаң, ылғал, қышқылдықтың болуы)
және басқа факторларға байланысты. Тозу жылдамдығындағы немесе әртүрлі
мақсаттағы элементтердің жұмыс ресурстарындағы айырмашылық өте
маңызды.
Элементтің жұмыс ресурстары дегеніміз-машинаны орнатқан сәттен
бастап апат қаупі туындауы мүмкін, пайдалану тиімділігі немесе қауіпсіздігі
төмендейтін шекті тозуға дейінгі машинаның жұмысы. Ресурс уақыт
бірлігінде де, машина шығаратын өнім бірлігінде де (орындалатын жұмыс)
көрсетілуі мүмкін.
Машинаның және оның элементтерінің қызмет ету мерзімі маңызды
жөндеу-нормативтік көрсеткіштер (нормативтер) болып табылады. Олар
ғылыми негізделген жөндеу кестелерін, қосалқы бөлшектерге өтінімдерді,
жөндеу жұмысшыларының штаттарын және т. б. құру үшін бастапқы
мәліметтер ретінде қызмет етеді.
Тау-кен машиналарының барлық бөліктерінің, түйіндері мен
агрегаттарының жоспарланған қызмет ету мерзімін анықтау өте маңызды, ұзақ
және күрделі процесс. Олар негізінен нақты қызмет мерзімін талдау негізінде
эмпирикалық жолмен анықталады.
Осы мақсатта ұзақ уақыт бойы бір немесе басқа элементтің істен
шығуының әр жағдайын мұқият талдаңыз. Егер элементтің істен шығу себебі
кездейсоқ болса, онда мұндай бұзылулардың алдын алу шаралары жасалады
және бұл элементтердің нақты қызмет ету мерзімі одан әрі есептелмейді.
Элементтің жоспарланған қызмет ету мерзімі көптеген ұқсас элементтердің
нақты қызмет ету мерзімінің арифметикалық орташа мәні ретінде анықталады.
Осыдан кейін машинаның барлық элементтері төзімділік топтарына
бөлінеді. Бір топқа қызмет ету мерзімі 1 айға дейінгі айырмашылық бар
элементтер кіреді. Сонымен қатар, апаттардың алдын алу үшін элементтердің
жоспарлы қызмет ету мерзімі айлардың толық санына дейін азаяды.
Мысалы, қызмет ету мерзімі 6 ай болатын редуктордың кілті., қалақты
сорғы-6,5 ай. және байланыстырушы өзек - 6,3 ай. 6 ай қызмет ету мерзімі бар
бір төзімділік тобына біріктіріңіз.
Басқа маңызды жөндеу стандарттары-жөндеу аралық кезең және жөндеу
циклі. Машинаның жөндеу кезеңі-бұл кез-келген кезекті екі жөндеу
арасындағы уақыт аралығы. Ол әрдайым ең аз тозуға төзімді элементтер
тобының жоспарланған қызмет ету мерзіміне тең болады [5].
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6-сурет - Технологиялық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі
жұмыстарды жоспарлау мен басқарудың функционалдық схемасы (ТҚКЖ)
Бақылау сұрақтары:
1. Жөндеудің технологиялық процесі дегеніміз не? Машинаны жөндеуге
дайындаудың қандай түрлері бар және олар немен сипатталады?
2. Машинаны бөлшектеу ережелері. Гидравликалық тораптарды
бөлшектеу және бөлшектеу ерекшеліктері. Бөлшектелген түйіндердің
бөлшектері қандай өлшемдерге сәйкес сұрыпталады?
3. Тісті, бұрандалы және мойынтіректерді жөндеу қалай жүзеге
асырылады?
4. Жөндеуден кейін бөлшектерді қалай теңестіруге болады?
5. Жөндеуден кейін машинаны қалай дұрыс жинау керектігін айтыңыз.
6. Электр машиналары ақауларының пайда болуының негізгі себептері
және оларды жөндеуді ұйымдастырудың жалпы жолдары.
7.Тұрақты ток электр машиналарын жөндеудің негізгі әдістерін
сипаттау.
№ 1.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Цех жабдықтарын жөндеуді ұйымдастыру схемасын
әзірлеу.
Мақсаты: Ықтимал нұсқаларды анықтау және берілген жабдықты
тексеруді, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру
схемасын ұсыну.
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: DVD-жетегі
бар компьютер және (немесе) интернетке қосылған құрылғы, нормативтік
құжаттар.
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Теориялық бөлім.
Жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың үш негізгі формасы бар:
- орталықтандырылған;
- орталықтандырылмаған;
- аралас.
1. Жөндеу шаруашылығының орталықтандырылған ұйымы бас механик
бөлімінің
және
оның
Жөндеу-механикалық
цехының
(жөндеу
шеберханасының) күшімен кәсіпорындағы барлық жөндеу жұмыстарын
орындауды көздейді. Мұндай ұйым жабдықтардың саны аз кәсіпорындарға
тән.
2. Жөндеу шаруашылығын орталықтандырылмаған ұйымдастыру
жөндеу жұмыстарының барлық түрлері – технологиялық қызмет көрсету
(ТҚК), ағымдағы және күрделі жөндеу-цехтар (бөлімшелер) механиктерінің
басшылығымен кешенді бригадалармен жүргізілетіндігінде.
Жөндеу-механикалық цех (шеберхана) агрегаттар мен күрделі
тораптарды күрделі жөндеуді жүзеге асырады, күрделі жөндеу
бригадаларының цехтары үшін бөлшектер дайындайды.
3. Технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) жөндеу шаруашылығын аралас
ұйымдастыру кезінде және ағымдағы жөндеуді бөлімшелердің (цехтардың)
кешенді бригадалары, ал күрделі жөндеуді - бас механик бөлімінің Жөндеумеханикалық цехы (шеберханасы) орындайды.
Технологиялық қызмет көрсету (ТҚК) регламенттелген және
регламенттелмеген болуы мүмкін.
Реттелмегендер, егер олардың ұзақтығы қызмет көрсету үшін жеткілікті
болса, ауысым сайын технологиялық үзілістерге түседі. Бұл жағдайда
белгіленген жұмыс көлемін жеке үзілістерге бөлуге болады, тіпті әртүрлі
ауысымдарда және әртүрлі қызметкерлер бөліп-бөліп орындай алады.
Жабдықтың жұмысында регламенттелмеген ТҚК кезінде анықталған
барлық ақаулықтарды бригадирлер (слесарьлар немесе электр слесарьлар
буынының аға буындары) "анықталған ақаулар мен техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын есепке алу жөніндегі ауысымдық журналда" тіркеуі тиіс.
Жабдықты қарқынды тиеу кезінде регламенттелген ТҚК орындалады,
оны жүргізу үшін жабдық тоқтатылады, жоспарлы уақытқа жұмыстан
шығарылады және онда алдын ала белгіленген жұмыс көлемі орындалады.
Жұмыс көлеміне байланысты техникалық қызмет көрсетуді
пайдаланушы персонал, жөндеу бригадасы және пайдалану персоналы немесе
тек жөндеу бригадасы жүзеге асыра алады.
Ағымдағы жөндеуді, әдетте, бас механиктің (БМБ) немесе басқа жөндеу
бөлімінің бригадасы орындайды.
Қарапайым жабдықты жөндеудің кешенді бригадасының құрамына кең
профильді жұмысшылар, күрделі және жалпы – жеке түйіндерге
мамандандырылған жұмысшылар мен инженерлер кіреді.
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Автоматика жабдығына жөндеу бригадаларының құрамына кірмейтін
жекелеген жөндеуші-мамандар мен бағдарламашылар қызмет көрсете және
жөндей алады.
Электр жабдықтарын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуі мүмкін:
► зауытта (фирмалық) күрделі жеке даму жабдықтары үшін
қолданылады немесе жөндеу кәсіпорындарына қол жетімді емес көптеген
жаңалықтарды қамтиды, мысалы, күрделі металл кесетін жабдық немесе
электр машиналары сияқты қымбат жөндеу жабдықтарын қажет етеді.
► мамандандырылған жөндеу кәсіпорнында; орташа габаритті және
күрделі жабдықтардың жаппай түрлеріне – станоктарға, трансформаторларға,
сорғыларға, электр қозғалтқыштарына, сондай – ақ электр жабдықтарыажыратқыштарға,
ажыратқыштарға,
құрама
камераларға,
тарату
құрылғыларына (ЖТҚ) жабық.
► жабдықты пайдаланатын кәсіпорынның жөндеу шеберханаларында
көбінесе мұндай шеберханаларда бірдей типтегі жабдықтардың үлкен паркі
бар ірі кәсіпорындар бар, мысалы, машина жасау.
► жұмыс орнында, тасымалсыз.
Жоспарлы күрделі жөндеудің ерекше түрі-аялдаманы жөндеу.
Аялдамалық жөндеу-бұл энергетикалық жабдықты, инженерлік
құрылыстарды, желілер мен коммуникацияларды күрделі жөндеу, оны
кәсіпорын, өндіріс, цех және (немесе) аса маңызды объект өнім (энергия)
шығаруды толық тоқтатқан және тоқтатқан кезде ғана жүзеге асыруға болады.
Жабдықты жөндеуді ұйымдастыру схемасы оған жүргізілетін
тексерулердің, қызмет көрсетудің және жөндеудің барлық түрлерін
ұйымдастыру тәсілдерін қамтиды.
Таңдалған жабдық.
(жабдық атауы) __________________________________
Практикалық бөлім
Тізімнен жабдық түрін таңдаңыз. Мұғаліммен келісе отырып, басқа
жабдықты таңдауға болады. Теориялық бөлімді, мамандандырылған
сайттарды, арнайы және оқу әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік
тәжірибені қолдана отырып, кестені толтырыңыз.
Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Есепті басып шығару кезінде ұсынылған жабдықтың тізімін алып
тастаңыз!
Қарау,
қызмет
көрсету,
жөндеу түрі.

Өткізу орны.

Кім өткізеді.

Шоғырланған
немесе
таратылған

Жабдықты
тоқтатумен
немесе
үзілістермен

1. Асинхронды желдеткіш қозғалтқышының статоры.
2. Түтін сорғыштың асинхронды қозғалтқышының статоры.
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3. Көпірлі кран арбасының асинхронды қозғалтқышының фазалық
роторы.
4. Компрессор қозғалтқышының резеңке-металл муфтасы.
5.
Шахтаның
Көмір
қоймасы
экскаваторының
синхронды
қозғалтқышының индукторын орау.
6. Төмендеткіш қосалқы станцияның ашық тарату құрылғысының (АТҚ)
110/35/0,4 кВ май трансформаторы – бактың қақпағы және оның барлық
жабдықтары.
7. Төмендеткіш қосалқы станция – орамасының ашық тарату
құрылғысының (АТҚ) 110/35/0,4 кВ май трансформаторы.
10. Металл өңдеу цехын қоректендіруге арналған 10/0,4 кВ жабық
тарату құрылғысымен (ЖТҚ) құйылған оқшаулағышы және табиғи
салқындатқышы бар құрғақ трансформатор.
11. 110 кВ ашық тарату құрылғысының айырғышы (АТҚ) –
трансформатордың ажыратқышы.
12. 110 кВ әуе желісі ауданнан ашық жердегі төмендеткіш қосалқы
станцияға дейін.
13. Контейнерлік терминалдың тағанды кранын басқару аппаратурасы
бар Шкаф.
14. Ауыр жүк таситын карьерлік өзі аударғыштағы тұрақты токтың
тартқыш генераторы.
15. Жиілікті реттейтін желілік сорғының қысқа тұйықталған роторы бар
асинхронды электр қозғалтқышы.
1.2 Электр машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу
1.2.1 Электр қозғалтқыштары мен генераторларға техникалық
қызмет көрсету
Мақсаты:
Осы модульден өткеннен кейін сіз жасау білесіз:
1.электр машиналарының түрлерін ажырату;
2.электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру және орындау;
3.техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша есептік
құжаттаманы жасау;
4.электрлік және электромеханикалық жабдықтардың тиімділігін
бағалау.
Генераторлар мен тұрақты ток қозғалтқыштарын ағымдағы жөндеу
келесідей:
►тозған щеткалар жаңаларына ауыстырылады және орнына сүртіледі;
► тексереді және реттейді, щеткалар шахматтық тәртіппен;
► жер коллекторы;
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►орамалардың оқшаулауын тексеріп, зақымдалған жерлерде қалпына
келтіріңіз;
►мойынтіректер бөлшектелген, тазартылған, қырғыш (сырғанау
мойынтіректері) немесе ауыстырылған (жылжымалы мойынтіректер);
► бөлшектерді бекіту бұрандарын қатайтыңыз.
Электр қозғалтқыштарын күрделі жөндеу кезінде орындалатын
жұмыстар:
► пластиналарды ауыстыру арқылы коллекторды жөндеу;
►щетка механизмін жөндеу немесе ауыстыру;
►мойынтірек қалқандарын ауыстыру;
►сырғанау мойынтіректерін құю;
►байланыс сақиналарын және оларды біліктен оқшаулайтын
тығыздағыштарды жөндеу;
►белсенді темір парақтарын түзету;
► білікті жөндеу және роторды теңдестіру;
► корпустың жарықтарын дәнекерлеу;
►орамалардың ішінара немесе толық өзгеруі;
► лакпен орау және кептіру;
► машиналарды басқа кернеу мен айналу жиілігіне өзгерту.
Тұрақты ток машиналарын мерзімді тексеру және жоспарлы жөндеу
кезінде коллектордың, щеткалардың, қылшық ұстағыштың, мойынтіректердің
және орамалардың оқшаулауының жағдайына назар аударылады.
Ылғалды жерлерде машинаны ұзақ уақыт сақтағаннан кейін қатты
бөлшектердің щеткалардың астына түсуі, ұшқыннан күйген күйе немесе
тотықсыздандыру салдарынан коллектордың бетінде кедір-бұдырлық пайда
болуы мүмкін [6].
Коллектордың кедір-бұдырлығы 000 маркалы ұсақ шыны қағазбен
Тегістеу арқылы жойылады, коллектор түрінде кесілген ағаш блокпен
басылады. Егеуқұмды қолдану жағымсыз, себебі егеуқұмның дәндері электр
тогын өткізеді және коллектор тақталарын жабуы мүмкін.
Коллекторлық тақталарды файлмен немесе шыны қағазды қолыңызбен
басу арқылы кесу ұсынылмайды, себебі беті тегіс емес.
Коллектордың біркелкі емес беті кескішпен тесіліп, оны мұқият
орталықтандырады. Тесіктерден немесе ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін
коллектор қатып қалады, себебі миканиттер мыс плиталарына қарағанда қиын
және жұмыс кезінде біртіндеп олардың үстінен шығады.
Жылжымалы мойынтіректер істен шыққан кезде немесе жылжымалы
мойынтіректер көп тозған кезде ротор статорға тиіп кетуі мүмкін, бұл белсенді
болатқа, кейде орамаларға зақым келтіреді. Ақаулы жылжымалы
мойынтіректер жаңаларына ауыстырылады, ал ластанған мойынтіректер
алынып тасталады, кірден тазартылады, керосинмен жуылады, содан кейін
майлау толтырылады және орнына орнатылады.
Сырғанау мойынтіректерінің қызып кетуі құюдың еруіне немесе білік
мойнының тозуына әкеледі. Бұл май сақиналарының майысуына, жеткіліксіз
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деңгейге, ластануға немесе біліктің мойны мен төсеніш арасындағы
алшақтықтың төмендеуіне байланысты майдың жеткіліксіз түсуіне
байланысты.
Майдың жеткіліксіз мөлшерімен ол қосылады, ал ластанған немесе
шамадан тыс тұтқырлықпен - ағызылады, мойынтірек керосинмен мұқият
жуылады және қажетті сападағы жаңа май құйылады. Жылжымалы
мойынтіректер үшін әмбебап отқа төзімді және солидол сияқты майлау
материалдары қолданылады, сырғанау мойынтіректері үшін - шыбық, машина
немесе турбина майы.
Ішпек қисайған кезде, мойынтірек бөлшектеліп, ішпек дұрыс
орнатылып, қайта қисаюдың алдын алу үшін бекітіледі [6].
Жұмыс кезінде электр қозғалтқыштарының ластануына жол берілмейді,
бұл орамалардың қызып кетуіне ықпал етеді және қысқа тұйықталуға әкелуі
мүмкін. Шаң сорғыш құрылғымен немесе сығылған ауамен үрлеумен жүйелі
түрде шығарылады. Жұмыс барысында оқшаулау жойылады, бұл аралық
тұйықталуға немесе корпусқа тесуге әкелуі мүмкін.
Жоғары және төмен ауа температурасы пластикалық бөлшектерге,
электр қабықтарын оқшаулауға теріс әсер етеді, олардың қартаюына әкеледі.
Күн радиациясы машинаға әсер ете отырып, пластмассаның, резеңкенің,
электр машиналарының орамаларын оқшаулаудың табиғи қартаю процесін
жылдамдатады. Материалдар сынғыш болады, оларда жарықтар пайда болады,
сондықтан механикалық беріктік пен оқшаулаудың электрлік кедергісі
төмендейді.
Ауадағы ылғалдың 70% - дан астамы металдардың атмосфералық
жегідесін тудырады, ал тотығу қабықтарының пайда болуы механикалық тозу
процесін күшейтеді. Ылғал полимерлі материалдардың тозу процесін
тездетеді, оқшаулаудың электрлік беріктігін (ену кернеуін) төмендетеді.
Ылғалға төзімді майлағыштарға түсіп, олармен эмульсиялар түзеді және
майлау қасиеттерін төмендетеді. Бұл ылғалдың сұйық майларға енуіне әкеледі.
Кейбір тау-кен машиналары көмірдің өздігінен жануы нәтижесінде
пайда болатын газдардың әсерінен жұмыс істейді, газдар полимерлі
материалдар мен металл бөліктерінің қартаю процесін тездетеді. Ауаның
жоғары шаңдануы құрғақ ауа мен желдің әсерінен борпылдақ жыныстардың
дамуы мен ауысуы кезінде пайда болады. Майлағышқа кіретін бөлшектер мен
шаң оны ластайды, металл бетін тырнап, абразивті тозуға әкеледі.
Электр машиналарының орамаларына шаңның түсуі орамалардың жылу
берілуін нашарлатады, олардың қызып кетуіне әкеледі. Көмір немесе кен
мөлшері жоғары шаң өткізгіш болады, жалаңаш өткізгіш элементтерге түсіп,
токтың ағып кетуіне немесе қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін. Машиналардың
элементтеріне биологиялық орта – зең, микроорганизмдер, жәндіктер зиянды
әсер етеді. Олар тоқыма материалдарын, ағаш пен резеңке, пластикалық
толтырғыштарды, лактарды бұзады, олардың механикалық және электрлік
қасиеттерін төмендетеді.
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Жер асты жағдайында жұмыс істейтін тау-кен машиналары шахталық
сулардың әсеріне ұшырайды, олар игерілетін кен орнының жыныстарына
байланысты жабдықтың жегідесін тудыратын қышқыл немесе сілтілі болуы
мүмкін. Редукторларға ену мойынтіректер мен берілістердің жегідесін
тудырады, ал шаңмен бірге абразивті тозу пайда болады.
Тау-кен машиналары орташа мәндерден 1,5-2 есе жоғары динамикалық
жүктемелерді сезінеді. Динамикалық жүктемелер шаршауды тудырады және
берілістердің, мойынтіректердің тез бұзылуына әкеледі.
Жер астындағы жұмыс кеңістігінің тығыздығы тау-кен машиналарының
көлемін шектейді. Оларды монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді және
жөндеуді қиындатады [5, 6, 7].
Зиянды процестер бөлшектердің конструкцияының жетілмегендігіне,
реттеу дәлдігіне, бөлшектерді құрастыру қондырғыларында өзара
байланыстыруға, бөлшектердің материалдарын дұрыс емес ауыстыруға,
құрастыру, өңдеу және монтаждау технологиясының бұзылуына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл механикалық зақымға немесе оқшаулаудың сулануына байланысты
болуы мүмкін. Бұл ақаулар сыртқы тексеру немесе орамалардың оқшаулау
кедергісін өлшеу арқылы анықталады, ол 1000 В жұмыс кернеуіне 1,0 МОмдан төмен болмауы керек, ал магниттік немесе басқа әдіспен оқшаулаудың
бұзылу орны нақтыланады.
Арматураны ішінара немесе толық орауды бастағанда, ойықтарды
белгілеңіз, ораманың сызбасын жасаңыз, ораманың алдыңғы бөліктерін,
таңғышты және басқа түйіндерді жабдықтаңыз, содан кейін ескі таңғышты
алыңыз, коллекторды ашыңыз және ескі орамаларды алыңыз.
Жаңа ораманы салмас бұрын, арматура мұқият тазаланады, ойықтар
кесіліп, қабырғалары боялған. Коллектор пластиналар арасында қысқа
тұйықталудың болмауын тексереді, орам ұстағыш оқшауланған.
Ойықтың пішініне, кернеуіне, тогына және машинаның қуатына
байланысты орамалар қатты немесе жұмсақ секциялар түрінде, сондай-ақ орам
сымын жабық немесе жартылай жабық ойықтарға қолмен тарту арқылы
жүзеге асырылады.
Көптеген зәкірдерде алдын-ала жасалған бөлімдер салынған ашық
ойықтар бар. Төсеу кезінде олар теңсіздікке қол жеткізе отырып, ойықтан
шығатын бөлімдердің ұзындығын бақылайды.
Қуаты 5 кВт дейінгі машиналарда жартылай жабық ойық қолданылды.
Бұл жағдайда бөлімдер ойық арқылы төселеді және фронаспады бөліктердің
қалыптасуына назар аударылады, себебі дұрыс емес қалыптау бөлімдердің
соңғы жақтарын төсеу мүмкін еместігіне әкеледі. Қатты секцияларды орау
кезінде металл шаблонды қолданыңыз.
Полюстердің шарғылары мен компенсациялық ораманың өзектері
рамаларға немесе ағаш алынбалы мандрелдерге оралған. Шағын машиналар
үшін электрлік картоннан немесе талданған резеңкеден жасалған рамалар
қолданылады.
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Бөлімдерді оқшаулауды қолданған кезде лак түйіршіктерінің болмауына
назар аудару керек, себебі олар әдетте ұзақ уақыт құрғатпайды және зәкір
айналған кезде лак шашырайды.
Барлық секциялар төселгеннен кейін олардың шықпаларының
коллекторлық пластиналарға сәйкестігін тексереді, айналымаралық
тұйықталуды сынайды және оң нәтижелер кезінде коллекторға өткізгіштерді
дәнекерлейді [6].
Айнымалы ток қозғалтқыштарын жөндеу.
Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда қолданылатын айнымалы
ток қозғалтқыштарына сенімділікке, беріктікке және жарылыс қауіпсіздігіне
қатысты жоғары талаптар қойылады, себебі пайда болған электр ұшқыны
немесе токпен қызған өткізгіш жарылыс көзі болуы мүмкін. Қозғалтқыштың
жарылыс қауіпсіздігіне қабықтың ішкі қысымға 8 кгс/см2 дейін есептелген
механикалық беріктігі жоғары болуы есебінен қол жеткізіледі.
Сонымен қатар, ернемектердің ені мен саңылаулардың мөлшері
корпустың немесе қабықтың бос көлеміне байланысты және қауіпсіздік
ережелерімен анықталады. Жарылысқа қарсы конструкцияда үш фазалы
асинхронды қозғалтқыштар қысқа тұйықталған ротормен шығарылады, онда
жылуға төзімді органосиликон оқшаулауы қолданылады, бұл қозғалтқыштың
бірдей мөлшерімен үлкен қуат алуға мүмкіндік береді.
Электр қозғалтқыштарын жөндеу кезінде зақымдануды жою ғана емес,
сонымен қатар олардың сенімділігін төмендететін себептерді анықтау қажет.
Ол үшін қозғалтқыштың механикалық және электрлік бөліктерін тексеріп,
тексеріңіз. Қозғалтқышты бөлшектеу алдында корпустың, бекіту
бөлшектерінің, ернемектердің, шығару қысқыштары мен ұштарының
жағдайын тексереді. Ұсақ жарықшақтарды анықтау үшін мойынтірек
қалқандарын мұқият тексеріңіз [7].
Машина алдымен негізгі бөліктерге бөлінеді - статор, ротор және
мойынтірек түйіндері, содан кейін қажет болған жағдайда бөлшектер
бөлшектеледі: мойынтіректер, байланыс сақиналары, қысқа тұйықталу
құрылғылары, желдеткіш, полюстер алынып, білік басылады.
Бөлшектеу кезінде мойынтірек қалқандарын тығыз орналасқан жерге
орнату мүмкіндігін қамтамасыз ететін өлшемдер тексеріледі. Тозған бөліктер
отырғызу тығыздығын арттыру үшін жаңа бекіткіштермен ауыстырылады.
Бақылау арасындағы саңылауды білік, белгіленген орындарды стендтермен,
тақталармен және ернемектермен сүңгімен жүргізеді.
Бұл саңылаулардың рұқсат етілген мәні 0,6 мм аралығында болады. Егер
қарап тексеру кезінде қозғалтқыштың жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін саңылаулардың ұзындығы да нормаларға сәйкес келмейтіндігі
анықталса, онда іргелес беттерді дәнекерлеу, ағу және аралау арқылы жөндеу
жүргізіледі [7].
Роторды статордан шығарғаннан кейін, қонудың беріктігі, болат
пакетінің білікке осьтік жылжуының болмауы және зарядтың күйі тексеріледі,
білікке қатысты радиалды соғу өлшенеді, болаттың қызып кету іздерінің
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болмауы, сондай-ақ таңғыштардың тепе-теңдігі мен жағдайы тексеріледі:
жегіденің болмауы, әлсіреу, қапсырмалар мен дәнекерлеулер.
Білік мойындарының бетінің күйін, диаметрлерін және оның
пішіндерінің геометриялық дұрыстығын, жарықтардың болмауын, кілт
ойықтарының, жіптердің және иілудің болмауын тексеріңіз.
Ораманың күйін тексеру үшін оның оқшаулау кедергісі корпусқа және
бөлімдер арасында өлшенеді. Орамалардың жағдайын мұқият тексеріңіз. Екі
қабатты орамасы бар кішкентай үш фазалы электр қозғалтқыштары үшін
ораманы ішінара жөндеу мүмкін емес және оларды ауыстыру қажеттілігі
туралы шешім қабылдау қажет.
Ескі бөліктердегі жарықтар мен жаңадан жасалған жарықшақтарды
дәнекерлеуге болады. Дәнекерлеуге ұшыраған әрбір бөлшек қозғалтқышқа
жарылыс қауіпсіздігін орнатпас бұрын гидравликалық қысыммен сыналуы
керек, оның мәні қабықтың көлеміне байланысты.
Әрбір Жөнделген электр қозғалтқышы міндетті түрде сынақтан өтеді.
Алдымен орамалардың кедергісі суық күйде өлшенеді және өлшеу нәтижелері
15°C температураға әкеледі.
Нақты кедергілердің есептіден ауытқуы ±7,5% - дан, ал жекелеген
фазалар үшін - ±5% - дан аспауы тиіс. Содан кейін бос және қысқа тұйықталу
тогын тексеріңіз.
Жекелеген фазалардағы бос жүріс токтары олардың орташа мәнінен
±5% артық ерекшеленбеуі тиіс. Үлкен ауытқу кезінде осы ауытқуды тудырған
ақаулар орнатылып, жойылады. Бұл ақаулар мыналар болуы мүмкін: ротор
мен статор арасындағы алшақтықтың артуы, статордағы бұрылыстардың
азаюы, ораманың дұрыс қосылмауы, белсенді Темірдің қанағаттанарлықсыз
сапасы және басқалары [7].
Содан кейін электр қозғалтқышы ұзақ жұмыс істеуге қосылады және
қыздырылған орамалардың оқшаулау кедергісі өлшенеді: жаңа орамасы бар
жарылысқа төзімді электр қозғалтқыштары үшін оқшаулау кедергісі кемінде
2-3 МОм, ескі орамасы кемінде 1 МОм болуы керек. Осыдан кейін
қозғалтқыштар бекітілген нормаларға сәйкес жоғары кернеумен сыналады.
Қорытындылай келе, электр қозғалтқыштары толық жүктеме кезінде бір
сағат ішінде сыналады. Сынақтардың басында және соңында орамалардың
температурасы мен кедергісі және қоршаған ортаның температурасы
өлшенеді. Қызып кету сыналатын электр қозғалтқышының паспорттық
деректері шегінде болуы тиіс.
1.2.2 Электр өлшеу аспаптары мен тарату құрылғыларына
техникалық қызмет көрсету
Электр өлшеу аспаптары мен есептеуіштер орнатылған технологиялық
жабдыққа қызмет көрсететін персонал олардың сақталуы мен сыртқы жағдайы
үшін жауапты болады. Аспаптар мен санауыштардың жұмысындағы барлық
ауытқулар туралы ол осы кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің барлық өлшеу
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шаруашылығының жағдайына жауапты адамға хабарлауы тиіс. Цех
персоналына аспаптарды ашуға рұқсат етілмейді [8].
Негізгі (бастапқы) үлгілік аспаптар ретінде қолданылатын электр өлшеу
аспаптары мемлекеттік тексеруге жатады. Электр энергиясының барлық
есептеуіштерінің қолданыстағы пломбалары мен таңбалары немесе
Мемлекеттік тексеру туралы куәліктері болады.
Бір фазалы тұрмыстық электр есептегіштер 8 жылда кемінде 1 рет
тексеруден өтеді.
Үш фазалы электр есептегіштер алғашқы тексеруден пайдалануға
берілгеннен кейін 2 жылдан кейін, содан кейін 4 жылда 1 рет өтеді.
Жаңадан орнатылатын есептік есептеуіштерде 12 айдан аспайтын
мерзіммен мемлекеттік тексерудің пломбасы (таңбасы немесе куәлігі) болуы
тиіс. үш фазалы және бір фазалы есептегіштер үшін 3 жылдан аспайды.
Электр өлшеу аспаптарын ведомстволық тексеруді кәсіпорынның,
ұйымның немесе мекеменің техникалық басшысы белгілеген мерзімде
жүргізеді, бірақ төменде көрсетілгеннен кем емес [7]:
Жөндеуден шыққан аспаптарда стандартта талап етілетін белгілерден
басқа жөндеу күні, аспаптың сыныбы және жөндеуші ұйымның атауы
көрсетіледі.
Барлық электр өлшеу аспаптары мен есептеуіштерге паспорттар (немесе
журнал) жасалуы тиіс, онда жүргізілген барлық жөндеулер мен тексерулер
туралы белгілер жасалады.
Тексеру жүргізу.
Аспапты сырттай қарау кезінде орнатылуы тиіс:
►сыртқы зақым және жабын ауқымды зақым болмауы;
►МЕМСТ 8711-78 және МЕМСТ 8476-78 бойынша барлық
жазбалардың анықтығы;
►аспаптың тексеру жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектермен, керекжарақтармен жабдықталуы.
Сынау кезінде аспаптардың қысқыштарын сенімді бекіту, бірқалыпты
жүру және ауыстырып қосқыштарды нақты бекіту орнатылуы тиіс.
Электр беріктігі мен оқшаулау кедергісі МЕМСТ 8711-78 бойынша
амперметрлер мен вольтметрлер үшін және МЕМСТ 8476-78 бойынша ваттметрлер мен варметрлер үшін тексеріледі.
Оқшаулаудың электрлік кедергісі МЕМСТ 8711-78 амперметрлер мен
вольтметрлер үшін және МЕМСТ 8476 -78 - ваттметрлер мен варметрлер үшін
белгіленген мәннен аспауы тиіс.
Оқшаулаудың электрлік беріктігін, егер бұл нақты үлгідегі аспаптарға
арналған нормативтік-техникалық құжаттамада (НТҚ) көзделген болса,
тұрақты токта тексеруге рұқсат етіледі.
Тұрақты токпен тексеру.
-0,1-0,5 дәлдік класының амперметрлері калибратордың көмегімен
тікелей өлшеу немесе Потенциометрлік қондырғының көмегімен жанама
өлшеу әдісімен тексеріледі. 1,0-5,0 дәлдік кластарының амперметрлері үлгілік
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өлшеу құралдарына нормативтік-техникалық құжаттамада (НТҚ) келтірілген
схемалар бойынша электр өлшеу аспаптарын тексеру және градуирлеу үшін
үлгілі амперметрлер мен қондырғылардың көмегімен тікелей салыстыру
әдісімен тексеріледі.
-0,1-0,5 дәлдік кластарының вольтметрлері калибратордың немесе
потенциометрлік қондырғының көмегімен тікелей өлшеу әдісімен
(потенциометрдің орнына цифрлық вольтметр қолданылуы мүмкін), 1,0-5,0
дәлдік сыныптарын үлгілік вольтметрлердің көмегімен тікелей салыстыру
және нормативтік-техникалық құжаттамада (НТҚ) келтірілген үлгілер
бойынша электр өлшеу аспаптарын тексеру және градуирлеу үшін орнату
әдісімен үлгілік өлшеу құралдарына тексереді.
-0,1-0,5 дәлдік сыныбының ваттметрлері потенциометрлік қондырғының
көмегімен жанама өлшеу әдісімен, 1,0-5,0 дәлдік сыныбының ваттметрлері
нормативтік-техникалық құжаттамада (НТҚ) келтірілген үлгілік өлшеу
құралдарына схемалар бойынша үлгілік ваттметрлермен тікелей салыстыру
әдісімен тексеріледі.
Айнымалы токты тексеру [7].
-0,1-0,2 дәлдік кластарының амперметрлері компаратордың көмегімен
салыстыру әдісімен, 0,5-4,0 дәлдік кластарының амперметрлері үлгілік өлшеу
құралдарына нормативтік-техникалық құжаттамада (НТҚ) келтірілген
схемалар бойынша үлгілік амперметрлермен тікелей салыстыру әдісімен
немесе компаратордың көмегімен салыстыру әдісімен тексеріледі.
-0,1-0,5 дәлдік класының вольтметрлері үлгілі вольтметрлермен тікелей
салыстыру әдісімен немесе тікелей өлшеу әдісімен тексеріледі.
Оң нәтижелер жасалуы керек:
►бастапқы тексеру-өндіруші белгілеген тәртіппен куәландырылған
құрылғының паспортына жазба;
►үлгілі аспаптарды мерзімді мемлекеттік тексеру-куәлік беру.
Өлшеулерді дайындау.
Әрбір өлшеу жөндеу жұмыстарының бөлігі болып табылады және
материалдық базаны да, мамандарды да тиісті даярлауды талап етеді.
Жеткілікті біліктілігі және өлшеу аспаптарымен жұмыс тәжірибесі жоқ реттеу
персоналының өлшеулер жүргізуі олардың істен шығуына және (немесе)
дұрыс емес нәтижелерге әкелуі мүмкін.
Өлшенетін шаманың жұмыс мәндерін және олардың өзгеруінің мүмкін
диапазонын білу керек. Сондай-ақ, ең ұтымды әдіс пен өлшеу схемасын
таңдау маңызды. Бұл жағдайда өлшеудің күрделілігі мен ымыралы шешімді
қажет ететін мүмкіндіктер арасында қайшылық жиі кездеседі.
Мысалы, сынақ қондырғысының жоғары кернеуін өлшеудің күрделілігі
(бөлгіштерді, калибрленген разрядтағыштарды қолдану) көп жағдайда белгілі
қателікті тудыратын күшейткіш трансформатордың төменгі кернеуінің
жағында өлшеуге мәжбүр етеді.
Өлшеу алдында олардың дәлдігіне қатысты нәтижелерге қандай
талаптар қойылатындығын нақты анықтау керек. Жалпы ереже: мүмкіндігінше
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дәл өлшеңіз,бірақ қажет емес. Мысалы, 0,5; 2,5; 4,0 класты вольтметрлерден
желінің кернеуін өлшеу үшін 2,5 класты вольтметрді таңдауға болады.
Өлшеудің белгілі бір әдісін таңдағаннан кейін құрылғыларды, қосалқы
элементтерді қосу сызбасын жасап, олардың параметрлерін, мысалы,
резисторлардың кедергісі мен қуатын шамамен есептеу керек [8].

7-сурет - Өлшеулерді орындау
Өлшеу құралдары өлшенетін шаманың түріне (электрлік шамалар,
температура, уақыт және т.б.), оның мүмкін мәндеріне және қажетті дәлдікке
байланысты таңдалады. Құрылғының дәлдік класы рұқсат етілген қателіктен
кем дегенде бір саты жоғары болуы керек.
Мысалы, шағын кедергілерді (шунттар, электр машиналары мен
трансформаторлар орамдарының секциялары) өлшеу жоғары дәлдікпен
жүргізілуі тиіс, ал оқшаулау кедергісін өлшеу дәлдігіне ерекше талаптар
қойылмайды.
Дәлдік класына сәйкес өлшеу құралдарын таңдағанда, мыналарды есте
ұстаған жөн:
а) қателікті рұқсат етілгеннен әлдеқайда аз алуға тырысу орынсыз: егер,
мысалы, 5 немесе 10% қателікке жол берілсе, онда 0,2 класты құрылғыны
таңдаудың қажеті жоқ;
б) аспаптың дәлдік класы өлшеу дәлдігінің тікелей немесе жалғыз
көрсеткіші болып табылмайды, себебі ол қосымша қателікті енгізетін басқа
себептерге байланысты болуы мүмкін;
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в) дәлдік класы абсолютті қатенің өлшеудің жоғарғы шегіне
қатынасымен анықталатындықтан, осы шекке жақын осы шаманың мәндерін
өлшеу кезінде аз салыстырмалы қателік қамтамасыз етіледі.
Сонымен, 1,5 дәлдік класының 0-100В шкаласы бар аналогтық
вольтметр үшін шекті абсолютті қате 1,5 В, ал өлшеу кезіндегі салыстырмалы
қателер, мысалы, 25 және 75В кернеулер сәйкесінше 6 және 2% құрайды.
Өлшеу құралдарын пайдалану.
Құрылғылар, әсіресе көрсеткілер, соққылар мен соққыларға өте сезімтал
және олардың сезімталдығы мен дәлдігі соғұрлым жоғары болады. Келесі
ұсыныстарды орындау қажет.
Егер жұмыс орны соққыларға, сілкіністерге, дірілге ұшыраса, онда
өлшеу құралы амортизациялық тірекке, тығыздағышқа орнатылуы керек.
Әйтпесе, құрылғының жылжымалы бөлігінің шамадан тыс жүктелуі және
оның тіректерінің деформациясы мүмкін.
Арретирмен жабдықталған аспапты тасымалдау кезінде (тіпті бір жұмыс
орны шегінде) (арретир - нөлге немесе өлшеу аспаптарының бағыттамасын
көліктік жағдайға орнатуға арналған механикалық құрылғы) жылжымалы
бөлік тек өлшеу кезінде ғана бекітілуі және босатылуы тиіс. Магнитоэлектрлік
құрылғылардың жылжымалы жүйесін демпфирлеу үшін олардың қысқыштары
жабық болуы керек [8].
Өлшеудің бірнеше шегі бар құрылғыны алдымен ең жоғары шегіне қосу
керек және өлшенетін мән осы диапазонда болатынына сенімді болған кезде
ғана төменгі деңгейге ауысу керек. Егер өлшенетін шаманың мәні одан асып
кетпесе (мысалы, 380/220 В желісіндегі кернеуді өлшеу кезінде 500 в шегі), ең
төменгі шекті бірден қосуға болады.
Әмбебап құрылғыны сақтау кезінде тұрақты кернеуді өлшеудің ең үлкен
шегіне, ал тасымалдау кезінде - тұрақты токты өлшеудің ең үлкен шегіне
ауыстыру керек. Электрондық және цифрлық аспаптарды ұзақ уақыт сақтау
кезінде электр тізбегінің ағып жатқан электролитпен зақымдалуын болдырмау
үшін қоректендіру батарейкалары алынуы тиіс [8].
Жаңа жүйелерді, әсіресе шетелдік өндірісті қолданар алдында оларды
қолдану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысу қажет.
Өлшеу нәтижесін есептеу, төлқұжат және басқа деректермен салыстыра
отырып, сыни бағалау ұсынылады. Күтілетін нәтижемен айтарлықтай
сәйкессіздік ақаулардың, ақаулардың болуын көрсетіп, оларды анықтауға
көмектеседі.
Реттеу жұмыстарының нақты түрлерін өндіру процесінде өлшеу
кезіндегі қауіпсіздік шаралары оларды орындау жөніндегі тиісті
нұсқаулықтарда, сондай-ақ жүйелік өлшеулердің фирмалық құжаттарында
(СИ) көрсетіледі. Әдетте, орнату кезінде өлшеудің барлық түрлері қоршаған
ортаға әсер етпейді. Алайда, жоғары кернеумен байланысты кейбір өлшемдер
бөтен адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.
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№ 1.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Торапты жөндеу технологиясын таңдау.
Мақсаты: Ықтимал нұсқаларды анықтау және берілген жабдықты
жөндеудің қажетті технологияларын ұсыну.
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: DVD-жетегі
бар компьютер және (немесе) интернетке қосылған құрылғы, нормативтік
құжаттар.
Теориялық бөлім.
Тораптар мен бөлшектерді тазалау, беттерін дайындау:
1) механикалық;
2. Жуу су ерітінділерімен тазалау.
3. Органикалық еріткіштер.
4. Ультрадыбыстық әдіс.
5. Бу генераторлары.
Бөлшектерді дәнекерлеу және балқыту арқылы жөндеу:
1. Қолмен доғалық дәнекерлеу және төсеу;
2. Газды қолмен дәнекерлеу және балқыту;
3. Ағынды автоматты доғалық төсеу;
4. Автоматты діріл доғасы;
5. Доғалық дәнекерлеу және қорғаныс газында балқыту.
Бөлшектерді жабындарды жағу арқылы қалпына келтіру:
1. Электролиттік ұзарту.
1.1. Темір.
1.2. Никельдеу.
1.3. Хромдау.
2. Газ термиялық бүрку.
3. Іске қосылған доғалық металдандыру.
Полимерлі материалдарды қолдану:
1. Бөлшектерді қалпына келтіруде эпоксидті композицияларды қолдану.
2. Жарықтар мен ойықтарды бітеу.
3. Қону тесіктерін қалпына келтіру.
4. Бөлшектерді синтетикалық желіммен желімдеу.
5. Қонуды қалпына келтіру кезінде эластомерлерді қолдану.
Слесарлық өңдеу түрлері:
1. Таңба.
2. Металды шабу.
3. Металды түзету және ию.
4. Металды кесу.
5. Аралау.
6. Қыру.
7. Ысқылау.
8. Бұрғылау.
9. Ұңғылау.
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10. Жаймалау.
11. Бұранданы кесу.
12. Шегендеу.
13. Престеу және престеу.
14. Дәнекерлеу.
Оқшаулау қасиеттерін қалпына келтіру бойынша жұмыс түрлері:
1. Электр машиналары орамдарының оқшаулағышын кептіру.
2. Трансформатор орамасының оқшаулағышын кептіру.
3. Электр машиналары орамдарының оқшаулағышын жөндеу.
4. Трансформатор орамаларының оқшаулауын қалпына келтіру.
5. Кабель оқшаулауын жөндеу.
6. Оқшаулағыштарды жөндеу.
7. Кабель қосылыстарын оқшаулау.
8. Трансформатор майын бақылау және қалпына келтіру.
9. Элеаттың күйін бақылау және оның қасиеттерін қалпына келтіру.
Таңдалған жабдық:
(жабдық атауы) _______________________________________
Практикалық бөлім
Жабдық түрін таңдаңыз. Мұғаліммен келісе отырып, басқа жабдықты
таңдауға болады. Теориялық бөлімді, мамандандырылған сайттарды, арнайы
және оқу әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік тәжірибені қолдана
отырып, кестені толтырыңыз.
Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Жұмыстардың түрі
Жөндеуге дайындық
Бөлшектеу
Жөндеу
Қалпына келтіру
- құрастыру;

Түйін, бөлшек, элемент
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Технологиясы

Бақылау сұрақтары:
1. Электр қозғалтқыштарының жиі істен шығуы және оларды жою
әдістері.
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2. Тұрақты ток электр машиналарын жөндеудің негізгі әдістерін
сипаттау.
3. Электр қозғалтқыштары мен айнымалы ток генераторларын жөндеу
ерекшеліктері.
4. Электр өлшеу құралдарымен және тарату құрылғысымен жұмыс
істеуге қойылатын негізгі талаптарды атаңыз.
5. Электр өлшеу аспаптарын тасымалдау ережесі.
1.3 Жүк көтергіш машиналар мен механизмдер
1.3.1 Такелаждық жарақтарды таңдау
Мақсаты:
Осы модульден өткенненкейін сіз:
1.такелаж құралдарын қолдану тәсілдерін атау және сипаттау;
2.такелаж құралдарының қауіпсіздігін тексеру;
3.осы құралдарды тексеру, қолдану және пайдалану;
4.такелаждық жабдыққа инспекция жүргізу.
Жүктерді көтеру, түсіру, жылжыту және аудару жұмыстарын жүргізуге
қызмет ететін барлық құрылғылар, құрылғылар, механизмдер мен
материалдар такелаж жабдықтары немесе такелаж деп аталады.
Технологиялық құбырларды дайындау және монтаждау кезіндегі
Такелаждық жұмыстар өте жауапты болып табылады және негізінен мынадай
операцияларды орындауды қамтиды [8]:
►құбырларды, бөлшектерді, элементтерді, құбыр тораптары мен
секцияларын, сондай-ақ арматураны тиеу және түсіру;
►оларды орнату алаңында жылжыту, жобалау жағдайына көтеру және
орнату, құрастыру кезінде оларды қолдау.
Такелаж жұмыстарын жүргізу кендір және болат арқандарды
қолданумен байланысты.
Болат арқандар жіптерге бұралған жеке сымдардан жасалады. Содан
кейін, бұл алдын-ала жасалған жіптер арқанды жасау үшін өзектің
айналасында бұралған. Өзек арқанның дөңгелек құрылымын қолдайды және
сақтайды.
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8-сурет - Болат арқанды құрастыру

9-сурет - Қимадағы болат арқандардың түрлері
Ұштары ілмектерге оралған арқандар арқан деп аталады. Жеке
ілмектерде ілмектер деп аталатын болат ойықтар ілмектерге салынған. Құбыр
жүргізу жұмыстарында инвентарлық әмбебап ілмектерді қолданған жөн, олар
алдын ала беріктікке тексерілуі және тиісті құжаты болуы тиіс [8].
Түйінді байлағаннан кейін арқанның ұштарын бекіту үшін қысқыштар
қолданылады. Қысымдар диаметрі 21,5 мм дейінгі трос кезінде кемінде үш,
диаметрі 28 мм дейінгі трос кезінде кемінде төрт және диаметрі 28 мм асатын
трос кезінде бес болуы тиіс.
Олардың арасында қысқыштарды орнату кезінде, сондай-ақ соңғы
қысымнан тростың қысқа ұшына дейін тростың кемінде жеті диаметрінің ара
қашықтығын ұстау керек. Тростың екі бөлігін тек қысқыштармен біріктіруге
тыйым салынады.
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10-сурет - Ілмектер түрлері: сақиналы, түйінді, бір тармақты, екі
тармақты, үш тармақты, төрт тармақты
Арқандардың тозуын сыртқы түрі бойынша анықтайды: жекелеген
сымдардың үзілуі, сымдардың бетіндегі жегіде, мыжылған немесе бұралған
учаскелердің болуы немесе күйдіру іздері бар (электр тогымен зақымданған)
учаскелер. Ақау нормасына сәйкес қандай да бір ақаудың шамасына
байланысты арқандар толық жарамсыз болады немесе олардың жүк
көтергіштігін төмендетеді [8].
Болат арқандарға арналған блоктар мен полиспастар.

11-сурет - Болат арқандарға арналған блоктар мен полиспастар:
а-бір роликті блок: 1-ілмек (гак), 2-траверс, 3-ролик,
4-білік ролик, 5-обойма,
6 - осі құлақша, 7 - құлақша, 8 - сырға, 9-тартпа бұрандар;
б-екі роликті блок,
в - үш бөліктен тұратын блок, г-полиспаст
Арқандарды сақтау керек, оларды арқанмен жақсылап майлаңыз.
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Технологиялық қондырғыларға құбырларды орнату үшін монтаждау
жұмыстарының басқа түрлерін орындау үшін бірдей жүк көтергіш
механизмдер қолданылады: автомобиль, шынжыр табан және арнайы
монтаждау крандары. Көтеру механизмдерін таңдау және ұтымды пайдалану
ең алдымен жүктердің салмағына, монтаждау алаңының сипаттамаларына,
монтаждау басталған сәтте орындалған құрылыс жұмыстарының көлеміне
және басқа да жағдайларға байланысты болады [8].
Көтерілетін жүктердің шекті салмағы Такелаж жұмыстары басталғанға
дейін анықталуы тиіс. Құбырларды монтаждау кезінде жүктердің ең жоғары
салмағы 10 г аспайды (сирек жағдайларда 15 г дейін), сондықтан қажетті
такелаждық механизмдер мен құрылғылар жүк көтергіштігі 10 тс-дан аспайды
(ең жоғары, жебенің ұшуы кезінде).
Монтаждық түйістерді жинау, құбырларды монтаждау кезінде
арматураны орнату көбінесе көп уақытты алады және тығыз және қол жетімді
емес жерлерде жүзеге асырылады, сондықтан осы операциялар үшін өздігінен
жүретін жүк көтергіш механизмдерді қолдану әрдайым мүмкін емес және
экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Бұл жағдайда жүк көтергіштерін,
жүкшығырларды, ұяларды, порталдық көтергіштерді, штативті пайдалану
ұтымды.
Аспа-қолмен немесе электр жетегі бар тізбекті немесе кабельді
полиспастпен жабдықталған жүк көтергіш механизм. Көтергіштерде жетек
пен полиспаст блогы арасында әртүрлі берілістер бар: құрт, редуктор және
қол. Технологиялық құбырларды монтаждау кезінде жүктерді шағын биіктікке
(3 м дейін) көтеру үшін жүк көтергіштігі 2 тс дейін тісті жүк көтергіштер жиі
қолданылады, жиі - жүк көтергіштігі жоғары құрт көтергіштер [8].
Жүкшығырлар элементтер мен құбыр тораптарының бөлшектерін
көтеру және жылжыту үшін қолданылады. Барабан жүкшығырсы жетек
білігінің айналу санымен салыстырғанда барабанның айналу санын азайту
арқылы барабандағы тарту күшінің едәуір мөлшерін алуға мүмкіндік береді.
Қол барабандары 0,5-5 тс тарту күшімен қолданылады. Цех ішіндегі
және цехаралық құбырларды орнату кезінде тұтқалы жүкшығырлар кеңінен
қолданылды (11-сурет). Олардың салмағы мен өлшемдері аз, сондықтан
оларды тік, көлденең немесе көлбеу күйде оңай және тез бекітуге болады.
Тарту күші 1,5 т қол иінтірегі шығыр.
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12-сурет - 1,5 т тарту күші бар қол рычагты шығыр:
1-корпус, 2 - тұтқа, 3-кабель

13-сурет - Тарту күші бар қол иінтірегі шығырының жалпы көрінісі
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Құрылғының жұмыс принципі өте қарапайым. Бұл кабель, тізбек
немесе арқан бекітілген барабанмен беріліс механизмі. Әр түрлі
конструкциядағы жетектің көмегімен барабан айналады, ал кабельді өзіне
орап алады. Ұңғыманы жабдықтау үшін қарапайым жүкшығыр қолданылады.
Оның көмегімен су шелегін түсіру және көтеру жүзеге асырылады.
Құрылғы күшейтілген корпусқа, сондай-ақ көтерілетін заттың
салмағына төтеп беруге мүмкіндік беретін сенімді бекіту жүйесіне ие.
Жүкшығыр конструкциясы барабанның айналуы үшін қажет нақты күшті
нақты тасымалданатын салмақпен салыстырғанда бірнеше есе азайтады.
Мұндай механизмді салмағы бірнеше жүз килограмнан ондаған тоннаға дейін
жүк көтеру үшін қолдануға болады.
Ұялар құбырларды, элементтерді және құбыр түйіндерін қысқа
қашықтыққа жылжыту және көтеру үшін қолданылады.
Такелаж жұмыстары кезінде пайдаланылатын барлық механизмдер
сыналуы және жүк көтергіштігі мен сынақ күні көрсетілген тақтайша немесе
бирка болуы тиіс. Бұл деректер болмаған немесе кезекті сынақ күні
кешіктірілген жағдайда такелажды пайдалануға тыйым салынады. Жұмыс
басталар алдында барлық такелажды тексеру және зақымданулардың,
механикалық тозудың және сыртқы ақаулардың бар-жоғын тексеру қажет.
Кестеде көрсетілгеннен жоғары такелажға жүктеме қатаң тыйым салынады.
Итарқа жұмыстарын жүргізу кезіндегі сигнализация және байланыс[8].
Ілмектеуші мен краншы арасындағы келісілген жұмыс үшін
сигнализация мен байланыстың бірнеше түрі қолданылады.
Жүктерді крандармен тасымалдау кезінде құрылыста қолданылатын
сигнализацияның негізгі түрі белгі сигнализациясы болып табылады (13сурет), ол өз кезегінде жалаушалары бар және оларсыз сигнализацияға
бөлінеді.
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14-сурет - Белгі дабылы
Кран машинисінің көзінен тыс жүктерді ілмектеу кезінде оның және
ілмектеушінің арасында телефон немесе радиотелефон байланысы орнатылуы
тиіс. Ол болмаған жағдайда оқытылған және білікті матауыштар қатарынан
сигнал берушілерді тағайындау қажет.
Сигнал берушіні жүктерді крандармен ауыстыру бойынша жұмыстарды
қауіпсіз орындауға жауапты тұлға тағайындайды.
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Ұсынылатын матауыштың пішіні:
► жилет және дулыға - сары;
► таңғыш-қызыл;
►көйлек-көк.
Итарқа және такелаж жұмыстарын орындауға дайындық.
Ілмекті және такелажды жұмыстар құрылысты ұйымдастыру жобасына
(ҚҚ), жұмыс жүргізу жобасына, Технологиялық карталарға немесе
технологиялық схемаларға сәйкес жүргізіледі.
Құрылысты ұйымдастыру жобасы күрделі салымдарды жоспарлау,
құрылысты тиісті еңбек және материалдық ресурстармен қамтамасыз ету үшін
негіз болады. Жұмыс жобасы-бұл объектіні немесе құрылысты бүкіл
монтаждау тікелей жүзеге асырылатын жұмыс жобасы. Жұмыстарды жүргізу
және жүк көтергіш машиналарды пайдалану басталғанға дейін крандармен
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлға жоспарлы-алдын алу
жұмыстарын (ЖАЖ), технологиялық карталар мен схемаларды зерделеу
бойынша
краншылармен,
ілмектеушілермен,
такелажшылармен,
монтаждаушылармен сабақ өткізуге міндетті.
Тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге басшылық ететін тұлға міндетті [9]:
►жұмысты бастамас бұрын жұмыс орындарында қауіпсіздік аймағын
қамтамасыз етіңіз, жүк көтергіш механизмдердің, Такелаждың және басқа да
тиеу-түсіру жабдықтарының жарамдылығын сыртқы тексерумен тексеріңіз.
Ақаулы механизмдерде және ақаулы мүкәммалмен жұмыс істеуге
тыйым салынады; жұмыстарды жүзеге асыратын қызметкерлерде осы
жұмыстарды жүргізу құқығына тиісті куәліктердің және басқа да құжаттардың
болуын тексеруге; жүктерді Тиеу, түсіру, орнын ауыстыру тәсілдерін
таңдаудың жұмыстарды қауіпсіз жүргізу талаптарына сәйкес келуін
қадағалауға; апаттық жағдайлар туындаған немесе қауіпті жарақат алған кезде
жұмыскерлерге жұмысты дереу тоқтатуға және қауіпті жою үшін шаралар
қабылдауға міндетті.
Жүк көтергіш машиналарды қолдана отырып, итарқа - монтаждау және
басқа да жұмыстар жұмыс өндірісінің жобасы, технологиялық карталар
бойынша орындалуы тиіс, ол [9]:
►крандардың жүк көтергіштігі бойынша жүргізілетін жұмысқа
сәйкестігі,
►жүкті көтеру биіктігі, жебенің ұшуы;
►ғимараттар, орындар жанында жұмыс істеу үшін қауіпсіз кран орнату;
►қазаншұңқырларды қоймалау, еңістеу және басқа жағдайларда;
►қалалық байланыс желілерін және т. б. қоса алғанда, электр беру
желілері мен әуе желілерінен қауіпсіз қашықтықты сақтау.
Крандармен тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде келесі қауіпсіздік
талаптарын сақтаңыз:
►жүк
көтергіш
механизмдерде
және
кранның
қозғалыс
механизмдерінде матауыштың сигналы бойынша жұмыс жасаңыз;
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►алдымен жүкті 200-ге көтеріңіз...300 мм және оның дұрыс және
сенімді екеніне көз жеткізіңіз;
►"тоқтату" сигналы бойынша жұмысты кім бергеніне қарамастан дереу
тоқтатыңыз;
►көтеру, түсіру, жүкті жылжыту, тежеу барлық қозғалыстарда тегіс,
серпілместен орындаңыз;
►жүкті көтермес немесе түсірмес бұрын, жүктің, қатардың, теміржол
тіркемесінің, вагонның, автомобильдің және басқа жүк көтеру немесе түсіру
орнының жанында, сондай-ақ жүк пен осы заттардың арасында матауыштың
немесе басқа тұлғалардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз;
►жүк арқаны толығымен тоқтағаннан кейін, оны босатқаннан кейін
және ілгек ілмегі немесе траверс түсірілген кезде жүкті байлап, шешіп
алыңыз;
►пайдаланылмаған арқан бұтақтарын кранның ілмегіне бекітіңіз;
►жүк астына ілмектерді салу үшін арнайы құрылғыларды қолданыңыз;
►берілген жүк үшін ілмектің схемасына сәйкес жүк іліңіз;
►ұзын жүк үшін тартқыштарды қолданыңыз;
►тасымалдау кезінде жүк жолда кездесетін заттардан кемінде 0,5 м
жоғары және жерден кемінде 1 м жоғары көтерілуі керек;
►жүктің тұрақты орналасуын және оның астынан ілмектерді алудың
жеңілдігін қамтамасыз ететін, оған арналған және дайындалған жерге
қойыңыз;
►қысылған жүкті ілуге тыйым салынады.
Тиеу-түсіру
жұмыстарын
көтеру-тасымалдау
жабдығы
мен
механикаландыру құралдарын қолдана отырып, механикаландырылған
тәсілдермен орындау керек. Салмағы 50 кг-нан асатын жүктерді көтеру
кезінде, сондай-ақ жүктерді 3 м-ден астам биіктікке көтеру кезінде
механикаландырылған тәсіл міндетті болып табылады [9].
Технологиялық процесте салмағы 20 кг-нан асатын жүктерді тасымалдау
орнатылған көтеру-тасымалдау құрылғыларының немесе механикаландыру
құралдарының көмегімен жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ технологиялық процесте
жүктердің 25 м-ден астам қашықтыққа механикаландырылған орын
ауыстыруы болуы тиіс.
Бақылау сұрақтары:
1. Арқандар мен ілмектердің түрі мен қимасын қалай таңдауға болады?
2. Арқанның ұштары қалай бекітіледі?
3. Арқандардың тозуын анықтау ережелерін тізімдеңіз.
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№ 1.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Такелаждық схемаларды құрастыру. Ілмектерді таңдау.
Мақсаты: электр жабдықтарын орнатуға және бөлшектеуге арналған
құралдарды, құрылғыларды зерттеу.
Типтік ережелер.
Такелаждық схема-бұл жүктерді тасымалдау жөніндегі жұмыстардың
нақты схемасы, ол бірнеше сатыда жүзеге асырылады. Ол жоспарға сәйкес,
әрбір бірлік жүкті арнайы ведомосқа енгізіледі; бекіту — бұл сондай-ақ
маңызды кезең кезіндегі такелаж жұмыстары.
Такелаждық сызбасы.

15-сурет - Бір роликті блоктан жасалған бұрғылау схемасы
I, II, IV, IX бір ролик блогынан жасалған такелаж схемасы — такелаж
жабдықтарының байланыстырушы элементтерінің түйіндері.

16-сурет - Екі роликті блоктан тұратын такелаж схемасы
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I, II, V, IX екі роликті блоктардан тұратын такелаж схемасы - такелаж
жабдықтарының байланыстырушы элементтерінің түйіндері.

17-сурет - Үш роликті және екі роликті блоктан тұратын такелаж схемасы
I, II, VI, VIII, IX үш роликті және екі роликті блоктардан тұратын
такелаж схемасы - такелажды жабдықтың байланыстырушы элементтерінің
түйіндері.

18-сурет - Төрт, екі роликті және бір роликті блоктың такелаж схемасы
Төрт, екі роликті және бір I, III, VI, VII, IX роликті блоктан тұратын
такелаж схемасы - такелаж жабдықтарының байланыстырушы элементтерінің
түйіндері. Такелажды схемаларды құрастыру үшін түйреуіштері бар бір
роликті және екі роликті блоктар, кабельдер, ілмектер, сырғалар және басқа
бөлшектер мен түйіндер қолданылады.
Матауыш схемасы болған кезде матауыш жұмыс істеуі керек. Ол
әрдайым қолында бола бермейді. Сондықтан тиеу немесе түсіру үшін
стандартты схемаларға сәйкес матауыш ережелерін білу және қолдану қажет.
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1. Құрылыс элементтері (плиталар, блоктар және т.б.) арнайы ілмектер
үшін ілмектермен қозғалады. Бұл жағдайда ілмектер мен ілмектердің саны тең
болуы керек, әйтпесе конструкция құлап кетуі мүмкін.
2. Ұзындығы 2 м-ден аспайтын жүктер айналма арқанмен қаусырмаға
қармау арқылы ауыстырылады.
3. Ұзын өлшемді бұйымдар шеттерінен 1/4 ұзындықтан аспайтын
қашықтықта екі ілмектің ілмектерімен ұсталады. Олардың арасындағы бұрыш
олардың ұзындығын дұрыс таңдау арқылы 900-ден аспауы керек.
4. Табақ металы арнайы эксцентриктермен немесе қысқыштармен
басып алу арқылы қозғалады. Оның бетіне зақым келтірмеу үшін ағаш,
резеңке және т. б. төсемдер қолданылады.
5. Жабдықтарды ілмектеу арнайы такелаж үшін жүргізіледі: ілмектер,
ендірме, ілгектер, ілмек бұран және т. б.
6. Матауыштың пайдаланылмайтын тармақтары тасымалдауға кедергі
келтірмеуі керек. Олар қозғалу кезінде ұштары қарсы заттарға тиіп кетпеуі
үшін күшейтіледі.
7. Жүк шетіндегі ілмектің салбырауына немесе иілуіне жол берілмейді.
Арқандар біркелкі жүктеледі.
8. Ілмек өлшемі бойынша ілмекке немесе көзге арналған болтқа сәйкес
келуі керек.
9. Стандартты емес немесе әзірленген матауыш схемасы болған кезде,
Такелаж жұмыстары олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қатысуымен
жүргізілуі керек.
Арқан ілмектерін есептеу алгоритмі:
1. Біз матауыштың бір тармағындағы кернеуді анықтаймыз, S, kn.
2. Матауыш, ҚР, Кн тармақтарындағы жарылу күшін табамыз.
3. Есептелген сыну күші бойынша кестені қолдана отырып, біз ең икемді
Болат арқанды таңдап, оның техникалық мәліметтерін анықтаймыз: түрі мен
құрылымы, уақытша жыртуға төзімділік, жыртылу күші мен диаметрі.
Мысал. Салмағы go = 15т көлденең цилиндрлік жылу алмасу аппаратын
көтеру кезінде қолданылатын арқан үшін болат арқанды есептеңіз (18-сурет).
Шешімі. 1. Бұтақтардың жалпы санын m = 4 және олардың α = 45°
көлбеу бұрышын р есептік күшінің әсер ету бағытына орнатып, бір бұтақтағы
кернеуді анықтаңыз.
S = P / (mcosα) =10Gо/(mcosα) =10 * 15/ (4 ⋅ 0,707) = 53 кН.

2. Матауыш бұтағында жарылыс күшін табамыз:

Rк = Skз =53 ⋅ 6 = 318 кН.
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19-сурет - Арқанды арқанның есептік схемасы
Конструкция ЛК-РО үлгісіндегі арқан 6 × 36(1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с.
(МЕМСТ 7668-80) сипаттамалары:
►уақытша үзілуге төзімділік, МПа-1960;
►үзіліс күші, кН -338;
►арқанның диаметрі, мм-23,5;
►салмағы 1000 м арқан, кг – 2130.
Тапсырма Электр жабдықтарын көтеру кезінде қолданылатын арқан
үшін болат арқанды есептеңіз, бастапқы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.
Такелаж схемасын құрастыру және бейнелеу. Ілмектердің ұзындығын
есептеңіз.
1-кесте – Нұсқаулар кестесі
Өлшеу
Диаметрі,
трансформаторлары
мм
Тфн-35М Ток
490
трансформаторы
Тфнд-ЗЗТ Ток
552
трансформаторы
Тфнд-35М Ток
552
трансформаторы
Тфнд-110m-II Ток
810
трансформаторы
Тфнр-150 Ток
860
трансформаторы
Нтми-10 кернеу
495
трансформаторы
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Биіктігі,
мм
860

Салмағы,
кг
238

1200

420

1090

400

1690

830

2160

1170

486

87

Күштік
трансформатор
ТМ 25/6
ТМГ 25/10
ТМ 40/6
ТМ 40/6
ТМГ 63/10
ТМГ 100/10
ТМГ 160/10
ТМГ 250/10

Диаметрі,
мм
990
770
1050
820
780
1100
1250
1420

Ені, мм
390
390
430
430
760
870
920
990

1-кестенің жалғасы
Биіктігі,
Салмағы,
мм
кг
1140
260
1025
270
1055
330
970
340
990
410
1640
790
1680
990
1740
1300

Есеп мазмұны:
1. Жұмыстың атауы және оның нөмірі.
2. Жұмыстың мақсаты.
3. Нұсқаға сәйкес тапсырма.
4. Түсіндірмемен қажетті есептеулер.
5. Такелаж схемасы.
6. Тұжырымдар.
1.4 Жабдық істен шыққан кезде ақаулықтарды анықтау және жою
Мақсаты:
Осы модульден өткенненкейін сіз:
1.электрондық жабдықтың негізгі істен шығуын және олардың пайда
болу себептерін анықтау;
2.электрондық жабдықтың істен шығу себептерін, ақауларын талдау,
жөндеу тәсілдерін таңдау және оны орындау;
3.электрондық жабдықтың ақауларын анықтау және жою;
4.электромеханикалық жабдықтардың технологиялық ақауларын жоюды
ұйымдастыру әдістерін таңдаңыз.
Пайдалану процесінде электр жабдығы жұмысының сенімділігін
арттыруға техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) дұрыс ұйымдастыру және
уақтылы толық көлемде жүргізу елеулі дәрежеде ықпал етеді. Техникалық
қызмет көрсетудің (ТҚК) негізгі міндеті электр жабдығын жұмысқа қабілетті
күйде ұстау болып табылады. ТҚК бойынша жұмыстар электр жабдығын
орнату орнында жүргізіледі.
Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету өндірістік және
жоспарлы болып бөлінеді.
Өндірістік техникалық қызмет көрсету (ТҚК) электрлендірілген жұмыс
машиналары мен механизмдеріне (жұмыс басталғанға дейін және
аяқталғаннан кейін тазалау және тексеру, жұмысты басқару, бақылау) қызмет
көрсететін персонал жүргізетін пайдалану қызметін және кезекші
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электромонтерлер орындайтын кезекші қызмет көрсетуді (ажырату және қайта
қосу өндірісі, ұсақ ақаулықтарды жою, қажетті Реттеулер жүргізу) қамтиды.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (ТҚК) кезінде электр жабдығы
тазартылады, тексеріледі, реттеледі, майланады және қажет болған жағдайда
қысқа мерзімді, жеңіл алынатын бөлшектерді (щеткалар, серіппелер және т.б.)
ауыстырады.
Техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізу электр жабдығын
пайдалану процесінде туындайтын ақауларды немесе ақаулықтарды тудыруы
мүмкін себептерді уақтылы анықтауға және жоюға мүмкіндік береді.
Осылайша, техникалық қызмет көрсету электр жабдықтарының
жұмысын қамтамасыз етуге және ақаулардың пайда болуы мен дамуын
болдырмауға бағытталған алдын-алу шарасы болып табылады [9].
Техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізу кезінде электр жабдығын
бөлшектеуді немесе арнайы жабдықты қолдануды талап ететін ақаулықтар
анықталған кезде жөндеу (ағымдағы немесе күрделі) жүргізу қажеттілігі
туралы мәселе шешіледі.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (ТҚК) пайдалану нысанына
қарамастан алдын ала жасалған кестеге сәйкес электр жабдығы жұмысының
қатаң белгіленген кезеңдері арқылы жүргізіледі. Жоспарлы техникалық
қызмет көрсетудің (ТҚК) барынша тиімділігіне әрбір осындай қызмет көрсету
кезінде орындалатын жұмыстардың кезеңділігі мен құрамы электр
жабдығының конструкциялық ерекшеліктеріне, оның техникалық жағдайына,
жұмыс режимдеріне және пайдаланудың басқа да жағдайларына барынша
сәйкес келген жағдайда қол жеткізіледі.
Техникалық қызмет көрсетудің (ТҚК) сапасыз және уақтылы
жүргізілмеуі электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін төмендетеді,
жөндеу
жүргізуге
жұмсалатын
шығындарды
арттырады
және
электрлендірілген машиналар мен қондырғылардың көмегімен шығарылатын
өнімнің өзіндік құнын арттырады.
Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) кезінде электр техникалық персонал
істен шығу себептерін анықтау және электр жабдығының жұмысқа
қабілеттілігін қалпына келтіру үшін ақаулықтарды іздестіру қажеттілігіне тап
болады. Салыстырмалы түрде қарапайым электр жабдықтарының ақауларын
іздеу ерекше қиындықтар туғызбайды. Халық шаруашылығында кеңінен
қолданылатын электр жабдықтарының негізгі ақауларының белгілері мен
тәсілдері.
Күрделі электр жабдықтары мен күрделі электр тізбектерінің
ақауларының себептерін анықтау үшін операцияларды орындаудың ең
ұтымды реттілігін көрсететін іздеу алгоритмдерін құру ұсынылады. Бұл
дәйектілік іздеу үшін ең аз уақыт пен шығындарды қамтамасыз етеді [9].
Ақаулықтарды жою үшін жүйелі функционалды талдау, жартылай бөлу
және ықтималдық-уақыт шеңберінің ең көп таралған әдістері.
Жүйелі
функционалдық
талдау
әдісі
бақыланатын
электр
жабдықтарының немесе схеманың негізгі функцияларын анықтауға
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негізделген. Функционалдық параметрлерді тексеру арқылы ауытқулар
ізделеді және сәтсіз элемент орнатылады. Бұл әдіс өте қарапайым, түсінікті,
бірақ ақаулықты іздеу дәйектілігі оңтайлы емес.
Содан кейін объектінің ақаулы жартысында қайтадан осы жартысын
сәтсіздікке ұшыраудың бірдей ықтималдығы бар бөліктерге бөлетін элемент
табылды. Мұндай операциялар ақаулы элементті тапқанға дейін жүзеге
асырылады [9].
Егер күрделі объектінің немесе схеманың функционалды элементтері
өздігінен қосылса, әдетте ақаулықтарды жоюдың ықтималды-уақыттық әдісі
қолданылады, бұл әдістің ақпараттық негізі элементтердің істен шығу
ықтималдығы немесе істен шығуы және оларды тексеруге кететін уақыт
туралы мәліметтер болып табылады.
Кейде элементті тексеру уақытының оның істен шығу ықтималдығына
қатынасы немесе жұмыс істемеу ықтималдығының тексеру уақытына
қатынасы қолданылады. Электр жабдықтарының құрылымдық немесе
электрлік схемасы бойынша іздеу жүргізу үшін олар функционалды модель
жасайды, содан кейін ақаулардың матрицасын жасайды.
Матрицаның жоғарғы бөлігінде, әдетте, ақаулардың барлық негізгі
белгілерінің тізімі, ал жолдарда - күйінің өзгеруі ақаулық белгілерін тудыруы
мүмкін істен шығу немесе істен шығу себептерінің тізімі орналастырылған.
Элементтер үшін техникалық жағдайды тексеруге кететін уақыт және істен
шығу немесе жұмыс істемеу ықтималдығы анықталады [9].
Ақаулықтарды
іздеудің
ықтималды-уақыттық
әдісіне
сәйкес
элементтерді тексеру реттілігі элементтің техникалық жағдайын тексеруге
жұмсалған уақыттың осы элементтің істен шығу ықтималдығына қатынасын
жоғарылату немесе элементтің жұмыс істемеу ықтималдығының оны
тексеруге жұмсалған уақытқа қатынасын азайту арқылы белгіленеді.
Ақаулықты іздеу тексеру уақытының сәтсіздік ықтималдығына ең аз
қатынасы бар немесе тексеру уақытына ең көп сәйкес келетін элементті
тексеруден басталады және сәтсіз элемент табылғанға дейін жалғасады.
Осылайша салынған бағдарлама ақаулықты іздеуге ең аз уақыт жұмсауды
қамтамасыз етеді [9].
Ақаулықты іздеу тексеру уақытының сәтсіздік ықтималдығына ең аз
қатынасы бар немесе тексеру уақытына ең көп сәйкес келетін элементті
тексеруден басталады және сәтсіз элемент табылғанға дейін жалғасады.
Осылайша салынған бағдарлама ақаулықты іздеуге ең аз уақытты қамтамасыз
етеді.
Қазіргі заманғы тау-кен технологиясы әртүрлі функцияларды
орындайтын көптеген машиналар мен механизмдерді қолдануды талап етеді.
Жабдықты жұмыс күйінде ұстау үшін жабдықты жүйелі түрде техникалық
қызмет көрсетуді, ағымдағы және күрделі жөндеуді қамтамасыз ететін жөндеу
базаларының жеткілікті дамыған тізбегі қажет.
Барлық жөндеу базалары екі топқа бөлінеді [9]:
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- жерасты қазбаларында және шахталардың, кеніштердің, разрездер мен
карьерлердің бетінде орналасқан және осы кәсіпорынның жабдықтарына ғана
қызмет көрсететін меншікті жөндеу базалары;
- белгілі бір аудандарда орналасқан жөндеу базалары және тау-кен
кәсіпорындарының қызмет көрсету топтары.
Тау - кен кәсіпорындарының жеке жөндеу базаларына мыналар жатады:
жерасты учаскелік қоймалар мен шеберханалар қоймалары; жерасты жалпы
шахталық жөндеу шеберханалары; жерүсті жалпы шахталық жөндеу
шеберханалары; жылжымалы жөндеу шеберханалары және карьерлер мен
разрездердің жөндеу - механикалық шеберханалары.
Шахталарға, кеніштерге, карьерлерге және разрездерге қызмет көрсетуге
арналған жөндеу базаларына мыналар жатады: ОЭМШ (орталық
электромеханикалық шеберханалар), КЖЗ (кен жөндеу зауыттары) [9].
Шахталардың жерасты жөндеу базалары.
Шахталардағы жабдықтарды жөндеу ірі машиналарға немесе машиналар
жиынтығына, шахталық жер асты жөндеу шеберханаларына, шахтаның жер
үсті шеберханаларына бекітілген учаскелік электр слесарінің жұмыс орнында
жүргізілуі мүмкін.
Электр слесарінің жұмыс орны қуақазда, лаваның немесе қуақаздың
жанында құрал-сайман жинақтарымен және тез тозатын қосалқы
бөлшектермен жабдықталады. Тау-кен жұмыстары жанған кезде электр
слесарінің жұмыс орны жаңа орынға ауыстырылады.
Жалпы шахталық жерасты шеберханалары, әдетте, оқпан маңындағы
ауланың арнайы камераларында жабдықталады. Мұндай шеберханаларда:
электровоздарды жоспарлы, ағымдағы және апаттық жөндеу; Жабдықты
жедел күрделі емес жөндеу және аспапты толтыру жүргізіледі.
Олар токарлық, тік-бұрғылау, қайрау станоктарымен, құрал-саймандар
мен майлау материалдарына арналған шкафтармен, слесарлық вице
Орнатылатын жұмыс беттерімен, бөлшектерді жууға арналған ванналармен
және басқа да жабдықтармен жабдықталады.
Шахталық жерасты шеберханаларында сипаты бойынша күрделі емес
және көлемі бойынша шағын жұмыстарды орындайды: құрастыру-бөлшектеу
жұмыстары, шабу, кесу, аралау, бұранданы кесу, тазалау, механизмдерді жуу,
тесіктерді бұрғылау, суық тойтару, бақылау өлшеулері және т.б. [9].
Жер үсті жөндеу-механикалық шеберханалары [9].
Шахталар мен шахталардың жер үсті шеберханалары жер асты
жағдайындағы жөндеу жұмыстарына қарағанда құрылымы күрделі және
көлемі әртүрлі ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге
арналған.
Шеберханаларда жерасты жабдықтарынан басқа шахтаның (кеніштің)
үстіңгі кешенінде пайдаланылатын машиналар мен механизмдерге жөндеу
жүргізіледі.
Үстіңгі шеберханада құрастыру-бөлшектеу, дәнекерлеу, механикалық,
ұсталық, аспаптық және электр жөндеу бөлімшелері, сондай-ақ қосалқы
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бөлшектер мен материалдарға арналған қоймалар көзделеді. Сондай-ақ,
жанармай құю бөлімі және конвейер таспаларын, кабельдерді жөндеуге және
вулканизациялауға, тау-кен машиналарының гуммирленген бөлшектерін,
батареяларды жөндеуге арналған бөлім болуы мүмкін.
Әдетте шахтаның беткі шеберханаларында құю цехтары болмайды.
Қажетті болат, шойын және түсті құюды (орталық электромеханикалық
шеберханалар) Цэм немесе КЖЗ (кен жөндеу зауыттары) жасайды. Қосалқы
бөлшектер әдетте зауыттардан орталықтан жеткізіледі.
Жылжыту үшін шеберханаларда орнатылады кран арқалықтар, аспалар
және көпір крандар, жүк көтергіштігі 3-5 тонна, сондай-ақ пайдаланады
рельстік жолдар [6].
Карьерлерді жөндеу механикалық шеберханалары.
Ашық әзірлемелердегі учаскелік жөндеу шеберханалары әдетте тікелей
кесіндіге (карьерге) орналастырылады. Олар қойма және тұрмыстық үйжайлардан тұрады.
Карьерлердің орталық механикалық шеберханаларында кәдімгі
жабдықтан басқа ірі бөлшектерді жөндеуге мүмкіндік беретін арнайы
станоктар мен ұсталық престеу жабдығы болуы тиіс.
Ашық әзірлемелерде автомобильдерде, тіркемелерде, теміржол
вагондарында жабдықталған жылжымалы жөндеу шеберханалары кеңінен
қолданылды. Мұндай шеберханаларда бұранда кесетін станок, қайрау
станогы, Слесарлық жұмыс орны, аспаптар мен құрылғылар жиынтығы,
тасымалданатын көрік пен бөрене бар. Автомобиль тіркемелерінде металды
Дәнекерлеуге және кесуге арналған дербес күш агрегаты көзделеді[9].
Тау-кен кәсіпорындарындағы вагон жөндеу базаларына шеберханалар,
деполар және жөндеу алаңдары кіреді. Шеберханаларда вагондарды жоспарлы
жөндеу, сондай-ақ жылжымалы құрамның апаттары кезінде қалпына келтіру
жұмыстары жүргізіледі.
Автожөндеу және автотракторлық шеберханалар автоматты өзі
аударғыштарға, бульдозерлерге, скреперлерге, тартқыштарға және т. б.
ағымдағы және кейде күрделі жөндеулердің барлық түрлерін жүргізеді.
Ірі карьер жабдықтарын жөндеу (роторлы экскаваторлар, үйінділерді
құрушылар, драглайндар және т.б.) оның жұмысына жақын орналасқан
жөндеу алаңдарында орындалады. Мұнда үлкен бөлшектер мен құрастыру
қондырғылары (рамалар, корпустар, жебелер және т.б.) жөнделеді. Қалған
бірліктер жөндеу базасына жіберіледі.
Орталық электромеханикалық шеберханалар (ОЭМШ).
ОЭМШ оның тораптары мен агрегаттарының кейбір түрлерін күрделі
жөндеуге және қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандар дайындауға
арналған. ОЭМШ сорғыларды, жергілікті желдету желдеткіштерін,
конвейерлер мен тиегіштердің жетектерін, тиеу машиналарын және бұрғылау
жабдығының кейбір түрлерін, іске қосу аппаратурасын және т. б. жөндейді.
ОЭМШ мамандары сондай-ақ шахталарда стационарлық жабдықты
монтаждау бойынша жұмыстарды орындай алады: коперлерді, көтергіш
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машиналарды, бас желдету желдеткіштерін, сорғыларды, электр беру желісін
(ЭБЖ) және жалпы шахталық мақсаттағы қосалқы станцияларды монтаждау
[9].
ОЭМШ әдетте шахталар мен шахталар тобына қызмет етеді. Оның
құрамы орындалатын жұмыстардың көлеміне және олар орналасқан
жағдайларға байланысты.
ОЭММ құрамына келесі цехтар кіреді: механикалық құрастыру, электр
жөндеу, ұста-қазандық, құю, металл конструкциялары, аспаптық, модельдік,
металл өңдеу.
Механикалық құрастыру цехының бөлімшелері бар [9]:
- бөлшектеу;
- станок;
- қалпына келтіру;
- слесарлық-құрастыру;
- сынақ стендтері мен құрылғыларының учаскесі.
Электр жөндеу цехы электр қозғалтқыштарына, трансформаторларға,
іске қосу және өлшеу жабдықтарына күрделі жөндеу жүргізеді.
Цехтың бөлімшелері бар:
-бөлшектеу;
- орамалы;
- механикалық өңдеу;
-сіңдіру, кептіру;
- құрастыру, сынау;
- аспаптарды жөндеу және релелік қорғау.
Ұста-қазандық цехы шахталардың барлық цехтары мен шеберханаларын
қамтамасыз етеді. Оның құрамына ұсталық, қазандық, құрастыру-дәнекерлеу
бөлімдері кіреді.
Құю цехы дайындамаларды құюға арналған. Оның құрамына: шойын,
болат және түрлі-түсті құю учаскелері бар балқыту; қалыптау учаскесі, кесу,
жер бөлімдері кіреді.
Металл құрылғыларының шеберханасында жөнделетін машиналар мен
түрлі металл конструкцияларға арналған қарапайым түйіндер мен бөлшектер
жасалады. Цехтың екі бөлімі бар – дайындау және құрастыру. Дайындама
таңбалау және кесілген жерлерден тұрады, ал құрастыру – дәнекерленген және
тойтармалы.
Құрал-саймандар цехында тау-кен кәсіпорындарының пайдалану
қызметтеріне арналған құралдар мен құрылғылар дайындалады. Онда жылу
бөлімі және аспаптық-үлестіру қоймасы бар. Оған бұрандар, шайбалар,
гайкалар, балдақтар, сіргелер және т. б. дайындауға арналған метиз бөлімшесі
кіреді.
Модель цехы ағаштан шаблондар мен модельдер жасауға арналған.
Энергоцех қосалқы станциялардың жабдықтарын және электр беру
желісін (ЭБЖ) жөндеуді жүргізеді. Кен жөндеу зауыттары, ОЭМШ сияқты,
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күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған, оларда ОЭМШ сияқты
жұмыстар орындалады, бірақ олардың қуаты әлдеқайда жоғары [9].
Жөндеу базаларын жобалау.
Тау-кен кәсіпорындарының жөндеу базаларын жобалау әдетте бір
немесе екі сатыда жүргізіледі. Бұл жағдайда алдымен техникалық жоба, содан
кейін жұмыс жобасы бекітіледі.
Техникалық жобаның технологиялық бөлігінде:
- жөндеу жұмыстарының түрлері бойынша жылдық еңбек
сыйымдылығы;
- объектілерді жөндеу немесе оларды дайындау процесін ұйымдастыру
жөніндегі ережелер;
- кәсіпорын құрамын белгілейді;
- жұмыс тәртібін анықтайды;;
- жұмысшылар мен жабдықтардың уақыт қорлары;
- алаңдар, бу, су, энергия, газ және т. б. шығыны;
- жұмысшылардың саны мен құрамы;
-негізгі өндірістік бөлімшелер бойынша техникалық-экономикалық
көрсеткіштер.
Жөндеу базасын есептеу үшін бастапқы деректер:
- жобалау кезеңінде күтілетін техника саны;
- аршу және өндіру бойынша жоспарланған орташа жылдық жұмыс
көлемі;
- қолданыстағы жөндеу базасының құрылымы және оны дамыту
перспективасы.
Шахталардың, кеніштердің, карьерлер мен тіліктердің жөндеу
шеберханаларын жобалау кезінде ОЭМШ және КЖЗ есептеудің құндылықты
әдісін және нормативтік еңбек сыйымдылығының әдісін жиі пайдаланады [9].
Бірінші әдіс бойынша жөндеуге ақша аудару жөндеуге жататын
жабдықтың жалпы құнының белгілі бір пайызы түрінде жүзеге асырылады.
Алынған сома жөндеу жұмыстарының жылдық құны болып табылады және
жөндеу базаларын жобалау кезінде бастапқы мән ретінде қызмет етеді.
Бақылау сұрақтары:
1.Электромеханикалық жабдықтың істен шығуының ең көп кездесетін
салдары қандай?
2.Жөндеу дегеніміз не және ол техникалық қызмет көрсетуден қалай
ерекшеленеді?
3.Жөндеудің негізгі түрлері қандай?
4.Қазіргі уақытта жөндеудің екі негізгі стратегиясы қандай және олар
бір-бірінен қалай ерекшеленеді?
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№ 1.4 практикалық жұмыс
№ 1 тапсырма. 500 сағат жұмыс істеген кезде шарикті мойынтіректің
сенімділік көрсеткіштерін және өнімнің 80% ресурсын анықтаңыз, егер
өнімнің жұмыс істеуі сәтсіздік қарқындылығымен экспоненциалды заңға
бағынатыны белгілі болса ʎ=5·10 -4 сағат -1.
Шешім:
1. 500 сағат жұмыс істеу үшін ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығын
анықтаймыз:
P (t) = e – t= e– 0,0005×500= e–0,25 = 0,7788
2. 500 сағат жұмыс істеген кезде істен шығу ықтималдығын
анықтаймыз:
Q(t) = 1 – P(t) = 1 – 0,7788 = 0,2212
3. Біз өнімнің істен шығуына дейінгі орташа өнімділікті анықтаймыз:
T = 1 / = 1 / 5·10 -4= 2000 сағат
4. Өнімнің 80% ресурсын анықтаймыз:
P (t) = e – t= 0,8 – t = ln 0,8,
t = – (ln 0,8) = –(– 0,223 / 0,0005) = 446 сағат
№ 2 тапсырма. Егер өнімнің жұмыс істеуі экспоненциалды заңға сәйкес
келетіні белгілі болса, 1000 сағаттық жұмыс кезінде қалпына келтірілмейтін
өнімнің сенімділік көрсеткіштерін анықтаңыз, ал өнімнің 80% ресурсы 500
сағаттық жұмыс уақытына сәйкес келеді. Өнімнің техникалық ресурсын
орнатыңыз.
1. Өнімнің істен шығу қарқындылығын анықтаңыз:
P (t) = e –ʎ t
2. Орташа жұмыс уақытын анықтаңыз:
T=1/ʎ
3. Өнімнің техникалық ресурсын анықтаймыз.
Өнім қалпына келтірілмейтіндіктен, техникалық ресурс TR = T = _ _ _ _
сағ жұмыс уақытының орташа уақытына тең
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4. 1000 сағат жұмыс істеген кезде өнімнің істен шығу ықтималдығын
анықтаймыз
Q(t0) = Q (0, t0) = P (t≤ t0) = 1 – P(t0) = 1 – eʎ – t
Практикалық бөлім
1. Әдістемелік нұсқауларды оқып, тапсырма алыңыз.
2. Қажетті сенімділік көрсеткіштерін есептеңіз.
3. Практикалық жұмыс туралы жауап беру.
4. Қорғаңыз туралы жауап практикалық жұмыс әңгімелесу кезінде
оқытушы.
Нұсқалар бойынша бастапқы деректер:

1.5 Электромеханикалық жабдықты профилактикалық тексеру.
Мақсаты:
Осы модульден өткенненкейін сіз:
1.электрондық жабдықтың типтік ақауларын анықтау, оларды анықтау
әдістері;
2.профилактикалық тексерулер жүргізу және жабдықтарды жөндеу;
3.электрондық жабдықтың ақауларын анықтау және жою.
Электр-зертхана жұмысында ақаулықтар мен апаттық жағдайлардың
туындауына барлық мүмкін алғышарттардың болу факторына электр
желілерін, электр жабдықтары мен электр қондырғыларын профилактикалық
көзбен шолып қарауды жүргізеді. Алайда, өндірісте де, үйде де "электр
жабдықтары" ұғымының кеңдігіне байланысты, жай тексеру жеткіліксіз.
Сондықтан профилактикалық тексеру кезінде өткізілетін шаралар тобы
жасалды.
Бірінші тармақ әрқашан жоспарланған жұмыс көлемін анықтау болып
табылады. Машиналардың санына, олардың күрделілігіне және қажетті
қорғаныс шараларына байланысты тексерулер әр түрлі уақытта өткізіледі.
Негізінен жабдықтар мен электр желілерін көзбен бағалау жүргізіледі.
Электр қондырғыларын орнату бойынша жалпы нұсқаулар [8,9,10]:
1.1.19. Электр қондырғыларында қолданылатын электр жабдықтары,
Электр техникалық бұйымдар мен материалдар белгіленген тәртіппен
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бекітілген Мемлекеттік стандарттардың немесе техникалық шарттардың
талаптарына сәйкес келуі тиіс.
1.1.20. Қолданылатын машиналардың, аппараттардың, аспаптардың
және өзге де электр жабдықтарының, сондай-ақ кабельдер мен сымдардың
конструкциясы, орындалуы, орнату тәсілі, оқшаулау сыныбы мен сипаттамасы
желінің немесе электр қондырғысының параметрлеріне, жұмыс режиміне,
қоршаған орта жағдайларына және электр қондырғыларын орнату
қағидаларының (ЭОЕ) тиісті тарауларының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
1.1.21.
Электр
қондырғылары
және
олармен
байланысты
конструкциялар қоршаған ортаның әсеріне қатысты тұрақты немесе осы
әсерден қорғалған болуы тиіс.
1.1.22. Электр қондырғыларының құрылыстық және санитарлықтехникалық бөліктері (Ғимараттың және оның элементтерінің конструкциясы,
жылыту, желдету, Сумен жабдықтау және т.б.) қолданыстағы құрылыс
нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес, электр қондырғыларын орнату
ережелерінде (ЭҚЕ) келтірілген қосымша талаптарды міндетті түрде
орындаумен орындалуы тиіс.
1.1.23. Электр қондырғылары шудың, дірілдің, электр және магнит
өрістерінің кернеулігінің, электромагниттік үйлесімділіктің рұқсат етілген
деңгейлері бойынша қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы қолданыстағы
нормативтік құжаттардың талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
1.1.24. Электр қондырғыларының әсерінен қорғау үшін рұқсат етілетін
индустриялық радиокедергілер нормаларының және байланыс, темір жол
сигнализациясы мен телемеханика құрылғыларын электр беру желілерінің
қауіпті және кедергі келтіретін әсерінен қорғау қағидаларының талаптарына
сәйкес шаралар көзделуі тиіс.
1.1.25. Электр қондырғыларында қалдықтарды: химиялық заттарды,
майларды, қоқыстарды, техникалық суларды жинау және жою көзделуі тиіс.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы талаптарға сәйкес аталған
қалдықтардың су айдындарына, нөсер суларын бұру жүйесіне, сайларға,
сондай-ақ осындай қалдықтарды сақтауға арналмаған аумақтарға түсу
мүмкіндігі болмауы тиіс.
1.1.26. Электр қондырғыларының схемаларын, орналасуы мен
конструкцияларын жобалау және таңдау қызмет көрсету қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, сенімді схемаларды қолдану, жаңа техниканы, энергия және
ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу, пайдалану тәжірибесі талаптарын
ескере отырып, нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру негізінде
жүргізілуге тиіс.
1.1.27. Электр жегідесінің немесе топырақтың жегідесінің пайда болу
қаупі кезінде құрылыстарды, жабдықтарды, құбырларды және басқа да
жерасты коммуникацияларын қорғау жөніндегі тиісті шаралар көзделуі тиіс.
1.1.28. Электр қондырғыларында жекелеген элементтерге жататын
бөлшектерді жеңіл тану мүмкіндігі (схемалардың қарапайымдылығы мен
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көрнекілігі, электр жабдығының тиісті орналасуы, жазулар, таңбалау, бояу)
қамтамасыз етілуі тиіс.
1.1.29. Жекелеген оқшауланған немесе оқшауланбаған өткізгіштердің
түстік және цифрлық белгіленуі үшін "Өткізгіштерді түстер немесе цифрлық
белгілер бойынша сәйкестендіру" МЕМСТ Р 50462 сәйкес түстер мен сандар
пайдаланылуы тиіс.
Барлық электр қондырғыларындағы қорғаныштық жерге тұйықтау
өткізгіштері, сондай-ақ кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы
нөлдік қорғаныс өткізгіштері Жерге тұйықталған бейтараппен, оның ішінде
шиналарда РЕ әріптік белгісі және сары және жасыл түсті (шиналар үшін 15тен 100 мм-ге дейін) ені бірдей бойлық немесе көлденең жолақтармен
кезектесетін түстік белгісі болуы тиіс.
"Айқын" ақаулар болған жағдайда, одан әрі тексерудің мағынасы жоқ,
себебі желіні немесе жабдықты ақаулы деп санауға болады. Қорғаныс
жүйелеріне де қатысты, егер жерге тұйықтауға немесе жайтартқыштарға
апаратын сымдарда көрінетін ақаулар немесе үзілістер болса, онда электр
зертханасының мамандары анықталған тұтастықтың бұзылуын көрсете
отырып, дереу профилактикалық тексеру туралы техникалық есеп жасайды
[10].

20-сурет - Электромеханикалық жабдықты техникалық тексеру
Әйтпесе, визуалды тексеру алдын - алудың бірінші кезеңі ғана, бірақ
мұнда қосымша шарт көрсетілген-күйіктің иісі мен түтіннің иісі сияқты
ақаулардың негізгі белгілеріне, сондай-ақ жабдықтың жүктеме деңгейін және
ажыратқыштардың күйін тексеру.
Мұндай тексерулерді шамамен екі айда бір рет жасау ұсынылады, себебі
олар өте жылдам және тексерусіз және жұмысын тоқтатпай тексеруді
ұсынады.
Көзбен шолып қарау аяқталғаннан кейін электр зертханасының
мамандары мегаомметрді немесе мультиметрді және басқа да өлшеу
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аспаптарын пайдалануды білдіретін неғұрлым егжей-тегжейлі тексерулерге
кіріседі.
Атап айтқанда, желінің негізгі сегменттері өндіруші мәлімдеген
параметрлердің сәйкестік факторына тексеріледі. Сондай-ақ электр
қондырғыларын сынау жүргізіледі. Тексерулерге қарай барлық деректер мен
ауытқулар электр зертханасының техникалық есебінде тіркеледі.
Жабдық толығымен жарамды деп танылған деректер әрдайым нақты
мәннен гөрі белгілі бір амплитуда екенін түсіну керек, сондықтан елеулі
ауытқулар болған жағдайда жөндеу қажет емес, алайда, егер тексеруден
тексеруге дейін жөндеу туралы мәліметтердің таралу амплитудасының
жоғарылауы байқалса, алдымен ойлану керек.
Найзағайдан қорғау сынағы, нөлдік фазалық циклды өлшеу және жерге
тұйықтау тізбегін өлшеу ажыратқыштарды тексерумен қатар қауіпсіздік
жүйелерін тексерудің негізгі кезеңдері болып табылады, себебі қандай да бір
ақаулық болған жағдайда жабдықтың жұмыс күйінде сақталуы осы жүйелерге
түседі, сондықтан оларды дұрыс қауіпсіз күйде ұстау өте маңызды. Сондай-ақ,
тексеру кезінде оларға көп көңіл бөлінетінін атап өткен жөн [10].
Дәл осы мақсаттар үшін электр зертханасының техникалық есептері
жүргізіледі, электр жабдықтарын алдын-ала тексеру кезеңінде оның жалпы
жағдайын бағалау және бүкіл желіні жөндеуге Елеулі шығындардың алдын
алу, мәселені уақытында түбегейлі түзету, оны күтпестен.бүкіл желіге
"таралады".
Тексеру және тексеру аяқталғаннан кейін маман электр зертханасының
техникалық есебін жасайды. Алдын-ала жазылған ақпаратты да, өндіруші
мәлімдеген параметрлерден барлық мүмкін болатын мәліметтерді көрсете
отырып, алдын-алу немесе бақылау шараларының жалпы нәтижелерін
қамтиды. электр жабдықтары жүргізіледі.

үшін туралы21-сурет - Жабдықты пайдаланудың жалпы құрылымы
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Технологиялық жабдықты профилактикалық тексеру және жөндеу
пайдалану және жөндеу жөніндегі, сондай-ақ техникалық және өрт қауіпсіздігі
жөніндегі өндірістік нұсқаулықтарға сәйкес жоспар-кесте бойынша
жүргізіледі.
№ 1.5 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Күштік трансформаторды тексеру және декатирлеу.
Мақсаты: электр трансформаторының ақауларын тексеруді және
іздеуді үйрену.
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: тұрақты тоқ
электр қозғалтқышы, DVD жетегі бар компьютер және (немесе) интернетке
қосылған құрылғы, нормативтік құжаттар.
Практикалық бөлім
Теориялық бөлімді, мамандандырылған сайттарды, арнайы және оқу
әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік тәжірибені қолдана отырып,
кестені толтырыңыз.
Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Түйін, бөлшек, элемент

Ақаулық түрі

1. Магнитті сым

1.
2.
2. Орамалар
1.
2.
3. Ауыстырғыш
1.
2.
4. Бак, радиаторлар, 1.
кеңейткіш
2.
5. Трансформатор майы 1.
2.

Жою
бойынша
әрекеттер

іс-

Бақылау сұрақтары:
1.Электр жабдықтарын профилактикалық тексерудің мақсаттары мен
міндеттері?
2.Жабдықты профилактикалық тексеру кезінде қандай құрылғылар
қолданылады?
3.Электр жабдықтарының профилактикалық жұмыстарын жүргізу
мерзімдері.
57

1.6 Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
1.6.1 Жұмыс орнында қауіпті және өндірістік факторлардың алдын
алуға арналған іс-шаралар
Әрбір адам міндетті түрде өзі орындайтын жұмыстың сипатына
қарамастан, еңбек ережелері мен қауіпсіз тәсілдерін білуі және қатаң сақтауы
тиіс. Осыған байланысты кәсіпорынға келіп түсетін жұмысшы міндетті түрде
қауіпсіздік техникасы бойынша теориялық оқудан, жұмыс орнында
тағылымдамадан өтеді және кәсіпорында бекітілген бағдарлама бойынша
емтихандар тапсырады.
Қауіпсіздіктің негізгі ережелерінен басқа, бағдарлама санитария,
гигиена, өрт қауіпсіздігі және алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша
оқытуды қамтиды.
Жұмысшы нақты жағдайды ескере отырып, жұмысты орындаудың
қауіпсіз әдістері бойынша жазбаша жасақ пен егжей-тегжейлі нұсқама
алғаннан кейін ғана жұмысқа кірісуі тиіс.
Барлық жұмысшылар белгіленген арнайы киіммен, аяқ киіммен,
қолғаппен және каскамен жұмыс істеуге тиіс. Жөндеу жұмысшыларының
жұмыс орнын ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінеді. Жұмысшылардың
жарақат алу мүмкіндігін болдырмайтын шараларды көздейтін жұмыстарды
ұйымдастырудың тиісті жоспарынсыз жөндеу жұмыстарын орындауға тыйым
салынады.
Осы мақсатта кенжарда жөнделетін жабдық жарылыс жұмыстары
жүргізілетін жерден және кернеудегі электр желілерінен алыс жеткілікті кең
алаңға шығарылады. Қосалқы бөлшектер мен материалдарды тасымалдауға
және жинауға ыңғайлы болу үшін, жүк көтергіш құралдардың жұмысы және
жұмысшылардың демалуы үшін орындар көзделеді.
Көлемді машиналарды, мысалы, карьерлік экскаваторлар мен бұрғылау
станоктарын жөндеу машинаның басты ажыратқышы өшірілген кезде
жүргізілуі тиіс. Бұл жағдайда биіктікте, мысалы, карьерлік бұрғылау
станогының діңгегінде және төменде бір мезгілде жұмыс істеуге жол
берілмейді.
Биіктікте жұмыс істейтін жұмысшылар монтаждық белдіктің құлауынан
сақтандырылуы және құралдың немесе басқа заттардың құлау мүмкіндігін
болдырмауы тиіс.
Жөндеу аяқталғаннан кейін механизмдердің ішінде қандай да бір ұсақ
бөлшектердің, құрал-саймандардың немесе станоктың апат немесе апаттық
бұзылу көзі болуы мүмкін металл сынықтарының қалмағанын мұқият тексеру
қажет.
Жұмыстың санитарлық-гигиеналық жағдайлары жұмыс орындарының
санитарлық тазалығын, жеткілікті жарықтандыруды, шудың, дірілдің және
шаңның шектеулі мөлшерін, қалыпты температуралық жағдайларды және
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тұрмыстық үй-жайлардың болуын, жұмысшыларға медициналық қызмет
көрсетуді (профилактикалық тексеру, дәрі қобдишаларымен қамтамасыз ету
және т.б.) сақтауды білдіреді.
Түнгі уақытта және ашық әзірлемелерде жұмыс орындарын ғана емес,
өндіріс жағдайлары бойынша адамдар болуы мүмкін баспалдақтарды, жаяу
жүргіншілер жолдарын және басқа да орындарды жасанды жарықтандыру
көзделеді. Жарықтандыру біркелкі және белгіленген стандарттарға сәйкес
болуы керек.
Шудың адам ағзасына әсерін төмендетудің негізгі жолдары қатты дірілді
болдырмайтын жабдықтың жұмыс режимдерін таңдауға; дыбыс өткізбейтін
қаптамаларды қолдануға және дыбыс сіңіретін материалдармен қаптауға;
шлемофондар мен құлаққаптардың антифондарын қолдануға және таза
медициналық алдын алу шараларын қабылдауға дейін азаяды.
Тау-кен
кәсіпорындарының
жөндеу
жұмыс
орындарындағы
атмосфераның тозаңдануын төмендету үшін ұйымдастырушылық-техникалық
сипаттағы бірқатар шаралар қабылданады.
Ауаның шаңдануы санитарлық нормадан асатын (1 м3 ауаға 2 мг астам)
орындарда жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларында
респираторларды пайдалану көзделген.
Жұмысшыларды температура факторларының әсерінен қорғау жұмыс
орындарындағы сызбаларды жоюға, жұмыс бөлмелерін жылытуға және суық
мезгілде жылы жұмыс киімімен қамтамасыз етуге, ыстық бөлмелердің
желдетілуіне және жылу шығаратын қондырғыларды жылу қорғайтын
экрандармен қоршауға дейін азаяды.
Әрбір жұмыс орнында еңбек өнімділігінің өсуіне, еңбек етушілердің
қауіпсіздігі мен жоғары жұмыс қабілеттілігінің ұзақ сақталуына ықпал ететін
жағдайлар жасалуға тиіс.
Адамның жұмыс істеуі үшін қалыпты санитарлық-гигиеналық
жағдайлар төменде келтірілген:
►Ауа температурасы, ºС 16-18;
►Мәжбүрлі желдету кезіндегі ауа қозғалысының жылдамдығы, м / с
0,3-0,5;
►Салыстырмалы ылғалдылық, 60-80%;
►Жарықтандыру, LK 25-30;
►Шу, дБ 75-85 артық емес;
►Ауаның тозаңдылығы, мг/м3 2,0 артық емес;
►Ауадағы зиянды газдардың мөлшері, мг / л:
- көміртегі тотығы 0,02 артық емес;
- азот тотығы 0,005 аспайды.
Жұмысшыларды тұрмыстық қамтамасыз етуге ерекше назар аудару
керек, оған мыналар кіреді:
►жұмыс орындарына жақын тамақтану пункттерінің болуы, ауыз су
мен ыстық тамақты тікелей жұмыс орындарына жеткізу;
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ету;

►киім-кешек, душ, киімді кептіруге арналған бөлмелермен қамтамасыз

►тұрмыстық бөлмелерде су қайнатқыштардың, алғашқы медициналық
көмек шкафтарының, қажетті үстелдер мен орындықтардың болуы.
Бекітілген нормалармен қарастырылған жұмысшылардың арнайы
киімдері практикалық, ыңғайлы, тозуға төзімді, қозғалыс еркіндігін шектемеуі
және ұқыпты болуы, маусымға, қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.
Өндірістік эстетика жабдықты, цехтер мен тұрмыстық үй-жайлардың
қабырғаларын қабылдауға жағымды бояуды қамтамасыз етеді. Мұның бәрі
жұмысшылардың шаршауын азайтады.
Жарақат алған жағдайда зардап шегушіге дереу алғашқы медициналық
көмек көрсету және медициналық пунктке жіберу қажет. Осы мақсатта барлық
жұмысшылар алғашқы көмек көрсете білуі керек. Жұмыс орнында
медициналық көмек қажет болған барлық жағдайларда дәрігерді жақын
телефон арқылы шақыру керек.
Әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шегушінің өзі немесе жанында
жұмыс істеуші техникалық қадағалау тұлғасына дереу хабарлауға және одан
дәрігерге жолдама алуға тиіс.
Байқалған қауіптер туралы айналадағы адамдарға шұғыл ескерту және
кезекші техникалық персоналға хабарлау қажет. Барлық жұмысшылар адамды
электр тогының әсерінен босатудың әдістерін білуге және қолдана білуге,
электр тогынан зардап шеккендерге, сондай-ақ жарақат, сынықтар, күйіктер,
күн соққысы және т. б. алғашқы медициналық көмек көрсетуге міндетті.
Әрбір жұмысшы өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін білуі, оларды
сақтауы және өртке қарсы құралдарды пайдалана білуі тиіс.
Қауіпсіздік ережелерін бұзған жұмысшы одан әрі жұмыс істеуге
кәсіпорын басшыларының арнайы рұқсатымен ғана жіберілуі мүмкін.
Қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзғаны үшін кінәлі адамдар
бұзушылықтардың дәрежесі мен сипатына қарай әкімшілік немесе қылмыстық
тәртіппен жауапты болады.
Жөндеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі ережелері.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда әр мамандықтағы жұмысшылар үшін,
соның ішінде жөндеу жұмысшылары үшін арнайы қауіпсіздік нұсқаулары
жасалады. Осы нұсқаулықтардың талаптарын білу және орындау әр жұмыс
тобының, әр жұмысшының заңы болып табылады.
Қауіпсіз жұмыс әдістерін әзірлеу және олардың сақталуын бақылау
еңбек ұжымдарының тікелей басшылары - шеберлердің негізгі міндеттері
болып табылады.
Слесарлық жұмыстар.
Жұмыс қауіпсіздігі көбінесе жұмыс орнын ұйымдастыруға, жабдық пен
құралдың жұмысына байланысты. Тұрақты жұмыс орны, әдетте, жұмыс
үстелімен және құрал-саймандарға арналған тартпалармен жабдықталған.
Құралды әрдайым қол астында болатындай етіп салу керек. Слесарлық вице
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әрдайым жарамды болуы керек. Өңделген бөлікті салыстырмалы түрде жеңіл
қысумен мықтап бекіту керек.
Ақаулы жабдықта және ақаулы құрал-сайманмен жұмыс істеуге тыйым
салынады. Жұмысты бастамас бұрын жұмысшы өз құралының дұрыстығын
тексеруі керек.
Ақаулы тұтқаға орнатылған, оған тиісті түрде бекітілмеген, сондай-ақ
қабыршақтары, жарықтары және басқа да ақаулары бар құралды қолдануға
қатаң тыйым салынады.
Балға тұтқаға бүйір пластиналармен немесе жұмсақ болат сынамен
мықтап бекітілуі керек. Балғаның мылтығы шұңқырсыз, беті сәл дөңес болуы
керек.
Тұтқалардағы файлдар мен шаблондардың әлсіз саптамасына жол
берілмейді, себебі құрал секірген кезде қолыңызды өткір ұшына тигізуге
болады. Сіз файлды тұтқасыз пайдалана алмайсыз.
Тұтқаларда жарықтар болмауы керек және олардың ұзындығы біліктің
ұзындығынан 1,5 есе көп болуы керек. Кесектер, сақалдар және соққылар
қолданылатын басқа құралда жарықтар мен бұдырлар болмауы керек. Гайка
кілттері жаңғақтар мен болт бастиектерінің өлшемдеріне сәйкес келуі керек.
Мүйіздерді бүгу арқылы кілттің жұтқыншағын ұлғайтуға немесе
азайтуға, сондай-ақ жұтқыншақты азайту үшін Астарларды қолдануға жол
берілмейді. Балғамен кілтпен ұруға немесе балғаның орнына кілтті
пайдалануға тыйым салынады.
Кілттерде жарықтар болмауы керек.
Кескішпен кесу кезінде жоңқа басқаларға зиян тигізбеуі үшін шаралар
қабылдау қажет: жұмыс орнын торлармен, экрандармен қоршау, кескіштің
астынан жоңқа қауіпсіз жаққа ұшып кететіндей соққыларды бағыттау.
Қорғаныс көзілдірігісіз кескішпен кесуге тыйым салынады.
Болат пен мысты кесуді мезгіл - мезгіл машина майымен немесе
сабынды сумен сулап, шойын құрғатып жасау керек. Шабу кезінде шабер
сумен суланған.
Қолмен балғамен жұмыс істеген кезде, ол күтпеген жерден бұзылған
жағдайда, басқаларға жарақат тигізбеуі керек.
Құралды мөлдір экранмен қоршалмаған зімпара тастарда қайрау
қорғаныш көзілдірікпен жүргізілуі қажет. Зімпара шеңбері металл қаптамамен
қоршалуы тиіс.
Өңдеуге кіретін бөлшектерді жұмыс үстеліне, құралдың жағына немесе
еденге жұмыс орны мен өткелдерге кедергі келтірмейтіндей етіп тұрақты
түрде салу керек.
Механизмдердің қозғалмалы бөліктері (шкивтер, біліктер, белдіктер
және т.б.) жұмыс істеушіге қауіп төндіреді. Сондықтан механизмнің
қозғалмалы бөліктерін қоршаусыз жұмыс істеуіне қатаң тыйым салынады.
Сол сияқты, қозғалатын бөлшектерді майлау немесе оларды жолда
сезіну мүмкін емес. Қысыммен тұрған гидрожүйе, әуе магистральдары мен
ресиверлер қосылыстарын жөндеуге және тартуға тыйым салынады.
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Бұрғылаушының жұмыс орны бітеліп қалмауы тиіс. Киімнің
желбірейтін бөліктері болмауы, жеңдердің манжеттері түймеленбеуі немесе
байлаулы болмауы тиіс. Бұрғылау тек бөлікті алып тастау немесе орнату үшін
оларды қолғапсыз кию керек.
Мұны істеу үшін бұрғылау үзілістермен жүргізілуі керек, жоңқаларды
бұрғылау мен жұмыс үстелінен ілмекпен, щеткамен немесе ағаш таяқшамен
алып тастау керек немесе бұрғыларды қолдану керек. Бұрғылау кезінде бөлікті
қолыңызбен ұстауға тыйым салынады. Мұны істеу үшін қысқышты немесе
басқа құрылғыларды қолданыңыз.
Көздің бітелуіне жол бермеу үшін жоңқаларды тесіктерден үрлеуге
болмайды.
Бұрғылау жоңқаларын машина толығымен тоқтағаннан кейін ғана
алыңыз.
Құралды орнатуға немесе алып тастауға, сондай-ақ жетек белдігін
шпиндель толық тоқтағанға дейін лақтыруға болмайды.
Айналмалы шпиндельді қолмен тоқтатуға, сондай-ақ бұрғылауды
дымқыл шүберекпен салқындатуға тыйым салынады: бұрғылау шүберекті
және онымен саусақтарды орай алады. Кенжардағы тау-кен машинасын
жөндеуді оны қоректендіруші энергетикалық желілерден (электрлік,
пневматикалық және т.б.) ажыратқаннан кейін ғана бастау қажет.
Машинаны қосуға құқық беретін бирка жүргізілетін жөндеу
жетекшісінде (бригадирде, аға жұмысшыда және т.б.) болуы тиіс. Егер
электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу салдарынан толық ажырату
мүмкін болмаса, жетек белдіктерін шешу, жетек қозғалтқышының муфтасын
бөлшектеу немесе оны желіден ажырату қажет.
Жүктерді крандармен немесе домкратпен көтеру және орнын ауыстыру
жөніндегі жұмыстарға басшылықты такелаж жұмыстарын орындау құқығына
куәлігі бар бригадир немесе басқа жұмысшы өзіне алады.
Бұл жағдайда келесі талаптарды сақтау қажет:
►көтерілетін жүктің массасы көтеру механизмінің жүк көтергіштігінен
аспауы керек;
►матауыштер сыналуы керек, тегтері болуы керек және көтерілетін
жүктемеге сәйкес келуі керек;
►Жүкті көтеру ілгегіне бекіту сенімді болуы керек;
►көтерілетін немесе қозғалатын кранның астында тұруға және өтуге
тыйым салынады;
Жұмыс жеткілікті түрде жарықтандырылуы керек.
Жүкті домкратпен көтеруді оны орнату сенімділігін тексергеннен кейін
жүргізу қажет. Қажет болса, ұяның астына тек сенімді ағаш төсемдер
қойылады.
Кірпіш, тастар, дөңгелек металл және т.б. салуға тыйым салынады.
Ұяның бұрандасын оның ұзындығының 3/4-нен артық көтеруге және
оны жүктің астынан күшпен ұруға болмайды.
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Жөнделген машинаны сынамалы іске қосуды барлық қоршаулар мен
сақтандыру құрылғыларын орнына орнатқаннан кейін ғана жүргізеді.
Машинаны сынамалы іске қосу кезінде басқаруға құқығы бар машинист
басқаруы тиіс. Іске қосар алдында бұл туралы жөндеу бригадасының барлық
мүшелеріне ескерту қажет.
Электр-слесарлық жұмыстар.
Слесарьларға арналған жалпы қауіпсіздік ережелерінен басқа, әр электр
слесарі электр қауіпсіздігі ережелерін білуі керек. Электр слесарьлар тиісті
куәлікті ала отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша біліктілік тобын беру
үшін жыл сайын емтихан тапсыруға міндетті. Білімін тексеруден өтпеген
немесе емтиханнан өтпеген адамдар біліктілігі төмен жұмысқа ауыстырылады.
Электр слесарьінің жарамды қорғаныс құралдарынсыз жұмыс істеуіне
тыйым салынады. Электр қорғанысының негізгі құралдары: диэлектрлік
боттар, қолғаптар мен кілемшелер, жерге тұйықтау қарнақтары, көзілдіріктер
оқшауланған тұтқалары бар құрал.
Стартерді немесе ажыратқышты қосу және өшіру кезінде электр
тогының соғуын болдырмау үшін қорғаныс резеңке қолғаптарын қолдану
қажет.
Тасымалды электр шамын пайдалана отырып, сымдар, патрон,
штепсельдік жалғау және ажыратқыштың жарамды болуын, ал ток өткізгіш
бөліктердің жалаңаш болмауын міндетті түрде қамтамасыз ету қажет.
Электр тогы әсіресе дымқыл бөлмелерде және қазбаларда, сондай-ақ
жұмысшының шикі киімдері мен қолдары болған кезде қауіпті. Электр
тогының соғу қаупін азайту үшін электр машиналары мен аппараттарының
барлық корпустары сенімді жерге тұйықталуы керек.
Токпен зақымдану қаупімен байланысты жөндеу кезінде жөнделетін
учаскені ажырату, қондырғының фазаларын қысқарту және жерге тұйықтау,
оны қосу орындарында ескерту плакаттарын ілу қажет. Қосу орындары
мүмкіндігінше жабық болуы тиіс.
Электр
беру
желілерінің
тасымалды
қорғаныштық
жерге
тұйықтағыштары кернеу берілуі мүмкін барлық жағынан салынуы тиіс.
Барлық жерге тұйықтау жұмыстары жүргізілетін жерден көрінуі тиіс.
Жерге тұйықтау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: жерге тұйықтау
өткізгіштері (қарнақтар) алдымен жерге тұйықтағыштармен (жермен)
жалғанады, содан кейін жерге тұйықтау сымдарына салынады. Жерге
тұйықтау құралдарын алу кері тәртіпте жүргізіледі.
Бұл жұмыстарды диэлектрлік қолғаппен орындау қажет. Жұмыс
жүргізілген фидерді қоспас бұрын, желіде адамдардың жоқтығына, жерге
тұйықтау құралы алынып тасталғанына және құрал алынып тасталғанына көз
жеткізу керек.
Кернеу астында кез-келген жұмысты орындауға қатаң тыйым салынады.
Кернеудің кенеттен жоғалуы тірі бөліктерге тиюді тудыруы мүмкін емес:
►мұны кенеттен қалпына келтіруге болатындығын есте ұстаған жөн.
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Электр машиналарында ротордың айналуы кезінде коллекторларды
тегістеуді қоспағанда, ешқандай жұмыс жүргізуге рұқсат етілмейді.
Коллекторларды тегістеу жұмысшының айналмалы және ток өткізгіш
бөліктерге жанасуын болдырмайтын құрылғылардың көмегімен жүргізілуі
керек.
Электр құралын қосу тек осы құралға сәйкес келетін сақтандырғыштар
арқылы шланг сымымен жүргізілуі керек. Құралдың корпусы ток өткізгіш
сымдардан нақты ерекшеленетін сыммен жерге тұйықталуы тиіс. Айналмалы
бөліктері бар электрлендірілген құрал (бұрғылар, электр бұрағыштар,
портативті қайрау машиналары және т.б.) тікелей құралдың өзінде
ажыратқышқа ие болуы керек.
Дәнекерлеу жұмыстары.
Дәнекерлеу жұмыстары өрттің, жұмысшының күйіп қалуының, сондайақ электр тогының, доғаның ультракүлгін сәулеленуінің (электрмен
дәнекерлеу кезінде) және газбен уланудың қауіпті мүмкіндігі болып
табылады.
Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда дәнекерлеу жұмыстарының
қауіптілігіне байланысты оларды ауаның таза ағынымен желдетілетін
қазбаларда ғана орындайды:
- тік және көлбеу оқпандарда;
- оқпан маңындағы қазбалар мен камераларда, сондай-ақ түйіспелі
электровоздарды қолдануға рұқсат етілген квершлагтар мен қуақаздарда.
Дәнекерлеу жұмыстарын орындау үшін шахтаның желдету
қадағалауынан оларды өндіру орнында метанның жоқтығы туралы растау алу
қажет. Жұмыс басталар алдында қазбаның қабырғалары мен топырағынан екі
жаққа кемінде 10 м бойы көмір шаңы алынады, сондай-ақ барлық тез
тұтанатын материалдарды (май, сүрту материалдары, бояулар және т.б.)
дәнекерлеу орнынан кемінде 20 м қашықтықта жинайды [9].
2 м-ге дейінгі қашықтықта орналасқан құрылыстардың барлық ағаш
немесе басқа жанғыш бөліктерін асбест немесе болат табақтармен қорғайды.
Ағаш элементтері бар дәнекерленген құрылымдық элементтердің астына
қалыңдығы 6-8 см құм қабатымен жабылған Парақ төселген. Дәнекерлеу
орнына тікелей жақын жерде кемінде екі өрт сөндіргіш, сыйымдылығы
кемінде 1 м3 суы бар ыдыс (вагонетка) және өртті сумен сөндіруге арналған
құралдар (шелек немесе өрт жеңі және брандспойты бар қол сорғысы) болуы
тиіс.
Шахтадағы дәнекерлеу жұмыстары Тау-кен құтқару бөлімі өкілінің, ал
шахта үстіндегі ғимаратта-өрт сөндіру күзеті қызметкерінің бақылауымен
орындалады. Бақылау дәнекерлеу кезінде және дәнекерлеу жұмыстары
аяқталғаннан кейін 2 сағат ішінде жүргізіледі. Бұрын жанғыш заттар болған
ыдыстарды дәнекерлеу оларды ыстық сумен жуғаннан немесе бумен
үрлегеннен кейін жүргізілуі керек [9].
Күйіп қалмас үшін дәнекерлеуші оған сәйкес келетін брезент жұмыс
киімінде және брезент қолғаптарында жұмыс істеуі керек. Арнайы киімде
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балқытылған металдың шашырауы мүмкін жыртылған жерлер немесе
қатпарлар болмауы керек. Дәнекерлеушінің бәтеңкелері үсті жабық және
жақсы бауланған болуы тиіс.
Етікпен жұмыс істеген кезде шалбарды босатуға кигізеді.
Дәнекерлеуші биіктікте жұмыс істеген кезде оның астында басқа
жұмысшылардың болуына тыйым салынады. Электр тогының соғуын
болдырмау үшін барлық электр дәнекерлеу жабдықтары дәнекерленетін
бұйым жерге тұйықталуы, ал ток өткізетін сымдар зақымданудан қорғалуы
тиіс.
Дәнекерлеу сымдарын бұрауға, сондай-ақ оқшаулағышы зақымданған
сымдарды пайдалануға рұқсат етілмейді. Оқшаулау кедергісі 0,5 Мом кем
болмауы тиіс [9].
Электр дәнекерлеушінің суда немесе жаңбырда тұруына тыйым
салынады. Ылғалды үй-жайларда жұмыс істеген кезде оларды диэлектрлік
кілемшелермен жауып, құрғақ тұғырларды орнату қажет. Дәнекерлеу
машиналары мен желі аппараттарын қосуды және ажыратуды біліктілік
тобына сәйкес келетін тұлғалар жүргізуі тиіс.
Жабық ыдыста жұмыс істей отырып, электр дәнекерлеуші одан
оқшаулануы тиіс. Ол үшін ол диэлектрлік боттарда немесе оқшаулағыш
төсеніште болуы керек. Ішкі жарықтандыру кернеуі 12 В - тан аспайтын
тасымалды электр шамдарымен, ал ашылмаған ауада-36 в-пен жүзеге
асырылуы тиіс [9].
Электр доғасынан шыққан ультракүлгін сәулелер көру мен теріге
зиянды әсер етеді. Сонымен қатар, ауырсыну бірден пайда болмауы мүмкін,
бірақ бірнеше сағаттан кейін. Айналасындағыларды сәулелердің әсерінен
қорғау үшін электр дәнекерлеушінің жұмыс орны тасымалданатын
қоршаулармен оқшауланады.
Дәнекерлеуші бетті жарық сүзгісі салынған қалқанмен қорғайды. Ол
дәнекерлеу тогының мөлшеріне байланысты таңдалады: ЭС-100 - 100 а дейін
дәнекерлеу кезінде, ЭС-300 - 100-300 а дәнекерлеу кезінде және ЭС-500-300500 а дәнекерлеу кезінде. Дәнекерлеушінің терісі арнайы киіммен қорғалады.
Газбен де, Электрмен дәнекерлеу кезінде де улы газдар көп мөлшерде
шығарылады. Сондықтан желдетілмеген бөлмелерде дәнекерлеушілердің
жұмысына тыйым салынады.
Ыдыстардың ішінде жұмыс істеген кезде таза ауаны тікелей жұмыс
орнына жеткізу арқылы жергілікті желдету орнатылады.
Дәнекерлеуші әр сағат сайын демалу үшін таза ауаға шығуы керек.
Сонымен қатар, резервуардан тыс жерде дәнекерлеушіге резервуардан шығуға
көмектесетін арнайы нұсқау берілген жұмысшы болуы керек [9].
Қандай да бір жұмысты орындаудың толық қауіпсіздігіне кепілдік
берілмеген барлық жағдайларда шебер жұмыс орнын осылай ұйымдастыруға,
жұмысшыға нұсқау беруге және жазатайым оқиға мүмкіндігін болдырмау
үшін ескерту шараларын қабылдауға міндетті.
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1.6.2 Жазатайым оқиғаларың және қауіпсіздік техникасын бұзуды
алдын алу (ҚТ)
Электр жарақаты-электр тогының соғуы, оның көзі техникалық және
атмосфералық электр болып табылады. Электр тогымен зақымдану әртүрлі
қондырғылардың тірі бөліктерімен тікелей байланыста болған жағдайда да,
жоғары кернеулі токтардың әсерінен ауа мен жер арқылы қашықтықта да
пайда болуы мүмкін.
Егер бұл электр қондырғысының сенімділігін арттырса немесе оны
жаңғырту қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етуге бағытталса, осы
Қағидалардың талаптарын қолданыстағы электр қондырғылары үшін қолдану
ұсынылады.
Қайта жаңартылатын электр қондырғыларына қатысты техникалық
пайдалану қағидаларының талаптары электр қондырғыларының қайта
жаңартылатын бөлігіне ғана қолданылады [8].
1.1.2 Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚЕ) пайдалану
жағдайларында жоспарлы-алдын алу және алдын алу сынақтарын, электр
қондырғылары мен олардың электр жабдықтарын жөндеуді жүргізудің
міндеттілігін ескере отырып әзірленген [8].
1.1.3 Электр қондырғысы-электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге,
түрлендіруге, беруге, таратуға және оны энергияның басқа түрлеріне
түрлендіруге арналған машиналардың, аппараттардың, желілердің және
қосалқы жабдықтардың (олар орнатылған құрылыстар мен үй-жайлармен
бірге) жиынтығы.
1.1.4 Ашық немесе сыртқы электр қондырғылары-ғимаратпен
атмосфералық әсерлерден қорғалмаған электр қондырғылары.
Тек қалқалармен, торлы қоршаулармен және т.б. қорғалған электр
қондырғылары Сыртқы ретінде қарастырылады.
Жабық немесе ішкі электр қондырғылары-оларды атмосфералық
әсерлерден қорғайтын ғимарат ішінде орналасқан электр қондырғылары.
1.1.5 Электр үй - жайлары-білікті қызмет көрсетуші персонал үшін ғана
қолжетімді электр жабдығы орналасқан үй-жайдың үй-жайлары немесе
қоршалған (мысалы, торлармен) бөліктері.
1.1.6 Құрғақ үй - жайлар-ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% дан аспайтын уй-жайлар.
Мұндай үй-жайларда 1.1.10-1.1.12-де көрсетілген жағдайлар болмаған
кезде олар қалыпты деп аталады [8].
1.1.7. Ылғалды үй - жайлар-ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% дан асатын, бірақ 75% - дан аспайтын уй-жайлар.
1.1.8. Ылғалды үй - жайлар-ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75% дан асатын үй-жайлар.
1.1.9. Аса ылғалды үй - жайлар-ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
100% - ға жақын уй-жайлар (төбесі, қабырғалары, едені және үй-жайдағы
заттар ылғалмен жабылған).
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1.1.10. Ыстық үй - жайлар-әртүрлі жылу сәулелерінің әсерінен
температура тұрақты немесе мезгіл-мезгіл (1 тәуліктен астам) +35 °С-тан
асатын үй-жайлар (мысалы, кептіргіштері, күйдіргіш пештері, қазандары бар
үй-жайлар).
1.1.11. Тозаңды үй - жайлар-өндіріс шарттары бойынша технологиялық
шаң бөлінетін, ток өткізгіш бөліктерге шөгуі, машиналардың, аппараттардың
және т. б. ішіне енуі мүмкін уй-жайлар.
Шаңды уй-жайлар ток өткізетін шаңы бар үй-жайларға және ток
өткізбейтін шаңы бар үй-жайларға бөлінеді.
1.1.12. Химиялық белсенді немесе органикалық ортасы бар үй жайлар-тұрақты немесе ұзақ уақыт бойы агрессивті булар, газдар,
сұйықтықтар болатын, электр жабдықтарының оқшаулауын және ток өткізгіш
бөліктерін бұзатын шөгінділер немесе зеңдер пайда болатын уй-жайлар.
1.1.13. Қатысты адамдардың электр тоғымен зақымдану қауіптілік
бөлінеді:
1 )жоғары немесе ерекше қауіп тудыратын жағдайлар жоқ қауіптілігі
жоғары уй-жайлар [8];
2) жоғары қауіп тудыратын мынадай жағдайлардың бірінің болуымен
сипатталатын қауіптілігі жоғары уй-жайлар:
- ылғал немесе өткізгіш шаң [8];
- тоқ өткізгіш едендер (металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.););
-жоғары температура [8];
- адамның бір жағынан жермен, технологиялық аппараттармен,
Механизмдермен және т. б. байланысы бар ғимараттардың металл
құрылымдарына, екінші жағынан электр жабдықтарының металл
корпустарына (ашық өткізгіш бөліктерге) бір мезгілде жанасу мүмкіндігі;
1.1.14. Білікті қызмет көрсетуші персонал-осы жұмыс (лауазым) үшін
міндетті көлемде білімін тексеруден өткен және электр қондырғыларын
пайдалану кезінде қолданыстағы еңбекті қорғау қағидаларында көзделген
электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар арнайы дайындалған қызметкерлер.
1.1.15. Параметрдің номиналды мәні-өндіруші көрсеткен электрлік
құрылғы параметрінің мәні.
1.1.16. Айнымалы ток кернеуі-кернеудің белсенді мәні.
Тұрақты ток кернеуі-тұрақты ток кернеуі немесе қолданыстағы мәннен
10% - дан аспайтын пульсациясы бар түзетілген ток кернеуі.
1.1.17. Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭОЕ)
талаптарын орындау міндеттілігін белгілеу үшін "тиіс", "керек", "қажет" деген
сөздер және олардан туындайтын сөздер қолданылады. "Әдетте" деген сөздер
осы талаптың басым екендігін білдіреді, ал одан ауытқу негізді болуы тиіс [8].
"Рұқсат етіледі" деген сөз осы шешімнің мәжбүрлі түрде алып тастау
түрінде (қажетті жабдықтың, материалдардың және т.б. шектеулі
ресурстарының салдарынан) қолданылатынын білдіреді.
"Ұсынылады" сөзі бұл шешім ең жақсы, бірақ міндетті емес дегенді
білдіреді.
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"Мүмкін" сөзі бұл шешімнің заңды екенін білдіреді.
1.1.18. Электр қондырғыларын орнату қағидаларына (ЭҚЕ) қабылданған
"кем емес" көрсетілген шамалардың нормаланатын мәндері ең аз, ал "артық
емес" деп көрсетілген шамалардың нормаланатын мәндері ең үлкен болып
табылады [8].
"Бастап" және "дейін" предлогтары бар ережелерде келтірілген
шамалардың барлық мәндерін "қоса алғанда"деп түсіну керек.
Электр жарақаттары келесідей жіктеледі:
►Электр тізбегі адам денесі арқылы пайда болатын электр
қондырғыларының қалыпты жұмысының бұзылуына байланысты электр
жарақаттары.
►Адам денесі арқылы электр тізбегі пайда болмайтын электр
қондырғыларының қалыпты жұмысының бұзылуына байланысты электр
жарақаттары. Бұл жағдайда адамның зақымдануы күйікпен, доғаның
соқырлығымен, құлауымен және нәтижесінде кейде ауыр сынықтармен
көрінеді.
►Аралас электр жарақаттары.
Зардап шегуші зақымданудың аталған түрлерін бір мезгілде бастан
кешіреді [8].
Мұндай жіктеу есепке алу кезінде, сондай-ақ статистикалық деректерді
кейінгі өңдеу кезінде электр тогының ықтимал ошақтары мен себептерін
тиімді анықтауға, электр жарақатын анықтауға мүмкіндік береді.
Қазақстандағы электр жарақатының себептерін талдау көрсеткендей,
электр жарақаттарының 40-45% - ы оқшаулау кедергісінің төмендеуіне, оның
ток өткізбейтін бөліктерінде кернеудің пайда болуына әкелетін жабдықты
дұрыс пайдаланбауға байланысты.
Электр жарақаттарының едәуір мөлшері (25-30%) жұмыс орнының
қанағаттанғысыз ұйымдастырылуынан және лауазымдық нұсқаулықтар
талаптарының және еңбекті қорғау талаптарының орындалмауынан
туындайды,
электр
жарақаттарының
30-35%
ы
жабдықтың
қанағаттанарлықсыз құрастырылуы мен монтаждауынан болады:
- ашық ток өткізгіш бөліктердің болуы, ток өткізгіш бөліктер мен
жабдықтың металл құрылымдары арасындағы жеткіліксіз қашықтық, сигнал
берудің, бұғаттаудың болмауы және т. б.
Электр
жарақатына
әсер
ететін
себептер
техникалық,
ұйымдастырушылық-техникалық,
ұйымдастырушылық
және
ұйымдастырушылық-әлеуметтік болып бөлінеді.
Электр жарақаттарының ең көп таралған техникалық себептері:
► электр қондырғылары мен қорғаныс құралдарының ақаулары (оларды
жасау, орнату және жөндеу кезіндегі ақаулар);
►пайдалану кезінде пайда болатын электр қондырғылары мен қорғаныс
құралдарының ақаулары;
►электр қондырғысы мен қорғаныс құралдары түрінің қолдану
шарттарына сәйкес келмеуі;
68

►пайдалануға қабылданбаған электр қондырғыларын пайдалану;
►мерзімді сынақ мерзімі аяқталған қорғаныс құралдарын пайдалану.
Ұйымдастыру-техникалық жатқызады:
►электр қондырғысын өшірудегі қателер (басқа қондырғыны өшіру,
барлық жағынан өшіру және т. б.).);
► адамдар жұмыс істейтін электр қондырғысына қате кернеу беру;
►жұмыс орнында қоршаулар мен ескерту плакаттарының болмауы;
►токтан ажыратылған ток өткізгіш бөліктерге оларда кернеудің
жоқтығын тексермей жұмысқа рұқсат ету;
►тасымалды жерге тұйықтау құралдарын салу, есептен шығару тәртібін
бұзу;
►ақаулы немесе ескірген жабдықты уақтылы ауыстыру және т. б.
Ұйымдастырушылық себептерге мыналар жатады:
►ұйымдастырушылық қауіпсіздік шараларын сақтамау немесе дұрыс
орындамау;
►персоналды (электротехникалық және электротехникалық емес
персоналды) жеткіліксіз оқыту);
► дұрыс емес жұмыс;
►жұмыстың тапсырмаға сәйкес келмеуі;
► бригаданы жұмысқа жіберу тәртібін бұзу;
► жұмыс кезінде сапасыз қадағалау және т. б.;
Ұйымдастырушылық және әлеуметтік:
► электр қондырғыларында жұмыс істеуге 18 жасқа толмаған
адамдарды жіберу;
► ұйымға жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен ресімделмеген
адамдарды жұмысқа тарту;
►орындалатын жұмыстың мамандыққа сәйкес келмеуі; - жұмысты
үстеме уақытта орындау;
► өндірістік тәртіпті бұзу;
►білікті қызметкерлердің қауіпсіздік ережелерін елемеуі.
Электр жарақаттарының статистикасын талдау адамдардың кернеуге
түсуі келесі себептерге байланысты болатындығын көрсетеді:
►адамның кернеудегі ашық ток өткізгіш бөліктерге жанасуы;
►оқшаулаудың зақымдануы нәтижесінде кернеуде тұрған жабдықтың
металл бөліктеріне тию;
►кернеуде тұрған металл емес заттар мен жабдықтардың бөліктеріне
тию (оқшаулау қасиеттерін жоғалтқан, оқшаулаумен жабылған ток өткізгіш
бөліктерге тию;
►төмен кедергісі бар заттармен тірі бөліктерге тию);
►оқшаулаудың зақымдануы, қадам кернеуінің зақымдануы салдарынан
кернеуге ұшыраған үй-жайлардың еденімен, қабырғаларымен және
құрылымдық бөлшектерімен жанасу;
► электр доғасы арқылы зақымдану [11].
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Бақылау сұрақтары:
1.Қауіпсіздік техникасы мәселелерінде жұмыс орнына және
жұмысшының өзіне қойылатын талаптар.
2.Кезекші инженерлік-техникалық персоналдың қалыпты еңбек
жағдайларын жасау жөніндегі міндеттері.
3.Слесарлық жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасының
негізгі ережелері.
4. Электрослесарлық жұмыстарды орындау кезінде жазатайым
оқиғалардың алдын алу шаралары туралы айту.
5. Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмысшылар мен
басқаларды қорғау үшін қолданылатын шараларды сипаттаңыз.
6. Гальваникалық цехтарда қауіпсіз жұмыс жағдайлары қалай жасалады?
№ 1.6 практикалық жұмыс
Тақырыбы:
Электр
жабдықтарымен
жұмыс
істеу,
электр
қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары.
Мақсаты: Электр жабдықтарымен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы
және еңбекті қорғау бойынша білімді қалыптастыру.
Жұмысты орындау тәртібі
1. Нұсқаулармен (стандарттармен, ережелермен) жұмыс жасау арқылы
теориялық материалды зерттеңіз.
6. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
Тапсырма
Стандарттармен, нұсқаулықтармен және ережелермен жұмыс:
►Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары;
►Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары.
1.7 Электромеханикалық жабдықты ажыратуды жүргізуді бақылау
1.7.1 Ажырату және жерге тұйықтау қондырғысын жүргізу
бойынша жұмысты ресімдеу
Электр Монтаждау жұмыстарының (ЭМЖ) сапа деңгейін бақылау және
бағалау кезінде алынған деректерді тіркеу сынаушылардың жұмыс
журналдарында жүргізіледі. Ток өткізгіш бөліктер мен қорғаныс
өткізгіштерінің қималарын анықтау аспаптық өлшеулер мен өткізгіштердің
геометриясының деректерін пайдалана отырып, есептеулермен жүргізіледі.
Алынған мәндер жобамен және нормативтік құжаттарда (НҚ)
келтірілген тиісті нормаланатын мәндермен салыстырылады. Сынақтардың,
тексерулердің, тексерулердің барлық нәтижелері белгіленген нысандағы
хаттамаларға енгізіледі.
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Монтаждалған электр қондырғысының сәйкессіздігі және электр
монтаждау жұмыстарының (ЭМЖ) сапасы туралы барлық деректер жобалық
және нормативтік құжаттаманың талаптары сынаушылардың жұмыс
журналдарына және көзбен шолып қарау хаттамасына енгізіледі, оның нысаны
қоса беріледі.
Жерге тұйықтау қондырғысы.
1. Жерге тұйықтау және нөлдік қорғау өткізгіштерін жерге
тұйықтағыштарға, жерге тұйықтау контурына және жерге тұйықтау
конструкцияларына жалғау дәнекерлеу арқылы, ал аппараттардың,
машиналардың және электр берудің әуе желілері тіректерінің корпустарына дәнекерлеу немесе сенімді бұрандалық жалғау арқылы орындалуы және
МЕМСТ 10434-82 талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
Жерге тұйықталуға немесе нөлденуге жататын электр қондырғысының
әрбір бөлігі жерге тұйықтау желісіне қосылуы немесе жеке өткізгіштің
көмегімен енгізілуі тиіс. Электр қондырғысының жерге тұйықталатын немесе
нөлдендірілетін бөліктерін жерге тұйықтау немесе нөлдік қорғаныс
өткізгішіне ретімен қосуға тыйым салынады.
2. Ашық төселген болат жерге тұйықтау өткізгіштерінің ерекше бояуы
болуы тиіс.
3. Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жерді фазалық
немесе нөлдік сым ретінде пайдалануға тыйым салынады.
4. Жерге тұйықтау құрылғысының техникалық жағдайын анықтау үшін
кезең-кезеңімен жүргізілуі тиіс:
►жердегі құрылғының көрінетін бөлігін сыртқы тексеру;
►жерге тұйықтағыш пен жерге тұйықталатын элементтер арасындағы
тізбекті тексеру (құрылғыны жерге тұйықтағышпен байланыстыратын сымда
үзілістер мен қанағаттанарлықсыз байланыстардың болмауы), сондай-ақ
трансформаторлардың тесілген сақтандырғыштарын тексеру;
►жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу;
►фаза-нөл тізбегін тексеру;
►табиғи жерге қосқыштардың сенімділігін тексеру;
►жердегі жерге тұйықтау құрылғысының элементтерін тексеру үшін
топырақты іріктеп ашу;
►кернеуі 1000 В-тан жоғары электр беру желілерінің тіректері үшін
топырақтың нақты кедергісін өлшеу.
5. Жерге тұйықтау құрылғысын сыртқы тексеру тарату құрылғысының
(ТҚ) электр жабдығын, трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату
пункттерін, сондай-ақ цехтық және басқа электр қондырғыларын тексерумен
бірге жүргізіледі.
Тексеру, анықталған ақаулар және қабылданған шаралар туралы жерге
тұйықтау құрылғыларын тексеру журналында немесе жедел журналда тиісті
жазбалар жасалуы тиіс.
6. Жерге тұйықтау құрылғылары кедергісінің мәндері қолданыстағы
электр жабдықтарына сәйкес жанасу кернеуін қамтамасыз ету мақсатында
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электр қондырғыларын (ЭҚЕ) орнату қағидаларының талаптарында
айқындалған деңгейде ұсталуы тиіс.
7. Пайдаланудағы әрбір жерге тұйықтау құрылғысына құрылғының
схемасын, негізгі техникалық деректерді, оның жағдайын тексеру нәтижелері
туралы, осы құрылғының конструкциясына енгізілген жөндеулер мен
өзгерістердің сипаты туралы деректерді қамтитын паспорт болуы тиіс.
1.7.2 Жерге тұйықтау қондырғысын бақылау
Қауіпсіздік
қағидаларының
талаптарына
сәйкес
жылжымалы
машиналардың корпустарын кабельдердің жерге тұйықтау талсымдарының
көмегімен оларды жалпы жерге тұйықтау желісіне қосу арқылы жерге
тұйықтау қажеттілігі көзделеді. Жерге тұйықтауды автоматты бақылау оның
тізбегінде жерге тұйықтау талсымын пайдалану жолымен басқару схемасымен
орындалады.
Қойылатын талаптар электр тогының зақымдануынан қорғаудың ағып
кету релесімен бірге басқару схемасын және электр тізбектерінен токтың бір
фазалы ағып кетуі жағдайында машиналар мен электр жабдықтарының
корпустары бір-бірімен байланысқан (байланысқан) кезде қауіпті ұшқынның
пайда болуын қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты.
Жерге тұйықтауды автоматты бақылау функциялары кенжар
машиналарын
(АЖО)
басқару
аппаратының
типтерін
басқару
аппаратурасымен, қуыс және көлбеу құлау қабаттарында пайдаланылатын кен
алу кешенінің машиналарына арналған орталық процессорлық құрылғымен
(ОБП), тік құлау қабаттарында жұмыс істейтін үңгілеу машиналары мен кен
алу комбайндарына арналған магниттік іске қосқыштармен (басқару
станцияларымен), автоматтандырылған жұмыстар (АР) типін басқару және
автоматтандыру аппаратурасымен, айналмалы қондырғыларға арналған
орнату жүйелерімен (АЖ) орындалады.
Жерге тұйықтау желісіне қосылған басқару схемаларының ұзақ уақыт
жұмыс істеуі олардың сыртқы энергия көздеріне, атап айтқанда, электровозды
жылжытудың тарту (байланыс) желісіне кедергі келтіретінін көрсетті.
Сондай-ақ, схеманың жерге тұйықтауды автоматты басқару функциясын
орындауы машиналарды басқарудың сенімділігіне қайшы келетіні анықталды.
Сонымен, жерге тұйықтау тізбегінің бақыланатын кедергі шегінің
төмендеуі басқару тізбектерінің жұмысының төмендеуіне, ал кейбір
жағдайларда олардың істен шығуына әкеледі. Осыған байланысты қорғаныс
Жерлендіруді жүзеге асыруды қауіпсіздік пен басқару сенімділігін ескере
отырып қарастырған жөн.
Өздеріңіз білетіндей, жылжымалы машиналардың корпустарын жерге
тұйықтау тізбектер арқылы жүзеге асырылады, олар жерге тұйықтау
өткізгіштері, А және Б икемді қуат кабельдері қолданылады (22-сурет), в
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конвейерінің рештачты сабы және тығындау мен қуақазда орналасқан, г және
д қазбалардың жыныстарын сыйғызатын басқа да жабдықтар.
Жерге тұйықтау, сондай-ақ қабылдау торабы (оның кіріс кедергісі 36
Ом-нан аспайды) және жартылай өткізгіш диод арқылы жерге тұйықтау
желісімен электрлік қосылған басқару схемаларының қосалқы желілері
бойынша орындалады (22-сурет).

22-сурет - Жылжымалы машиналар корпустарын жерге тұйықтау схемасы:
1, 2-магниттік стартерлер; 3 – қозғалтқыш; 4-комбайн; 5-конвейер
Конвейер оның жақтауымен қозғалатын комбайн үшін сенімді
жерлендіргіш болып табылады және бұл машиналарды жерге тұйықтау
тұрғысынан жерге тұйықтау желісіне үш, ал кейбір жағдайларда төрт
(комбайнда екі қозғалтқыш болған кезде) әр түрлі кабельдердің жерге
тұйықтау өзектері арқылы қосылған жалғыз қондырғы ретінде қарастыруға
болады.
Тау-кен қазбаларының топырақ жыныстарының таралуына төзімділік
60-тан 150 Ом-ға дейінгі аралықта болады.
Зерттеу нәтижелері жоғары ылғалдылықты және шахта суында
қоспалардың болуын ескере отырып, қазба топырағының беткі қабаты кенжар
машиналары мен жабдықтарын жергілікті жерге тұйықтағышпен электрлік
байланыстырады.
Осы тізбектің таралуына кедергінің өлшенген шамасы 108 Ом-нан
аспайды, ал ең жоғары тығыздық 45-тен 76,5 Ом-ға дейінгі кедергі аралығына
сәйкес келеді. Бұл деректер тазалау кенжарында пайдаланылатын
машиналардың өздігінен жерленгенін көрсетеді.
Тазалау
кенжарларында
созылған
жабдықтардың
болуы
(механикаландырылған бекітпе, құбырлар, қырғыш конвейер, шығыр
арқандары және т.б.) табиғи жерге тұйықтау әсерін күшейтеді.
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Комбайн мен конвейер кабельдерінің жерге тұйықтау Сымдары,
негізінен, комбайн - конвейер, конвейер доңғалақтары, тартқыш жүкшығыр
комбайны және т. б. жүйелердің табиғи жерге тұйықталуының қайталануы
болып табылады.
Кабельдердің жерге тұйықтау сымдары машиналардың электр
жабдықтарында және тиісті іске қосу аппаратурасында көзделген кабельдік
кірмелердің ішкі жерге тұйықтау қысқыштарына жалғанады.
Сымдар тұйықталған кезде басқарудың жоғалуынан қорғауды
қамтамасыз ете отырып, жерге тұйықтау тізбегінің кедергісін үздіксіз
бақылау, егер басқару пульті машинаға қосылған немесе оған сымсыз
байланыс желісімен қосылған болса, жүзеге асырылады, бұл көптеген қазу
және қазу комбайндарына, тиеу және бұрғылау машиналарына тән.
Басқаруды жоғалтудан қорғауды орындау қиын (сурет. 23) егер
кенжарлық машинаның 2 пульті мен 3 электр жетегі әртүрлі кабельдермен
жалғанған, бірақ бір жерде орналаспаған жағдайда.
Бұл жағдайда басқару схемасымен электрлік байланысы жоқ жеке
схеманың көмегімен жерге тұйықтау тізбегін бақылау ұсынылады.
Мұндай техникалық шешімге артықшылық беріледі, себебі жерге
тұйықтау тізбегін сенімді бақылау және кенжар машиналарының басқару
тізбектерінің шуылға қарсы қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі.

23-сурет - Бөлек тізбектермен жерге тұйықтауды бақылайтын басқару
схемасы: 1 - басқару аппараты; 2 - басқару органдарымен пульт; 3 - кенжарлық
машинаның электр жетегі; (S2-тоқта бұғаттау түймесі; ЖҚК-қозғалтқыштың
жылу қорғанысының түйіспесі)
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24-сурет - Трансформатордың (а) және трансформаторлық қосалқы
станцияның жерге тұйықтау схемасы (б):
1-секіргіш; 2-қамыт; 3, 9-сыртқы және ішкі жерге тұйықтау қысқыштары;
4-кабель сауыты; 5-жергілікті жерге тұйықтау құралы; 6-жерге тұйықтау
өткізгіштері; 7-икемді кабельдің жерге тұйықтау өзегі; 8-кіріктірілген ағып
кету релесінің қосымша жерге тұйықтағышы
Қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сәйкес, әдетте кернеуде
болмайтын, бірақ оқшаулау бұзылған жағдайда кернеуде болуы мүмкін электр
құрылғыларының металл бөліктері, сондай-ақ электр қондырғылары мен
сымдары бар қазбаларда орналасқан құбырлар, сигналдық кабельдер жерге
тұйықталуға жатады.
Қорғаныш жерге тұйықтаудың болуын және дұрыс қосылуын
тексеру.
Кем дегенде, коммутаторға қарау керек.

25-сурет - Коммутатор
Қалқанда үш тәуелсіз кіріс сызығы болуы керек:
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Фаза (әдетте қоңыр оқшауланған сыммен белгіленеді). Индикатор
бұрағышымен анықталады.
Жұмыс нөлі (түс белгісі көк немесе көк).
Қорғаныс жерге тұйықтау (сары-жасыл оқшаулау).
Егер қуат көзі дәл осылай жасалса, сізде жерге тұйықтау мүмкіндігі бар.
Әрі қарай, біз жұмыс нөлінің тәуелсіздігін және бір-бірімен қорғаныс
жерге қосылуын тексереміз.
Өкінішке орай, кейбір электриктер (тіпті кәсіби бригадаларда да) жерге
тұйықтаудың орнына нөлдеу деп аталады. Қорғаныс ретінде жұмыс нөлі
қолданылады:
жерге тұйықтау шинасы оған қосылады.
Бұл электр қондырғыларын орнату ережелерін бұзу, мұндай схеманы
пайдалану қауіпті.
Қорғаныс ретінде жерге тұйықтау немесе нөлді қалай тексеруге болады?

Егер сымдарды жалғау анық болса-қорғаныс жерге тұйықтау жоқ: сізде
нөлдеу ұйымдастырылған. Алайда, көрінетін дұрыс байланыс "жер" дегенді
білдірмейді және ол жұмыс істейді. Жерге тұйықтауды тексеру бірнеше
кезеңнен тұрады. Біз қорғаныс жерге тұйықтау мен жұмыс нөлі арасындағы
кернеуді өлшеуден бастаймыз.

26-сурет - Жерге тұйықтау қондырғысын тексеру
Нөл мен фаза арасындағы мәнді белгілейміз, содан кейін фаза мен
қорғаныс жерге тұйықтау арасындағы өлшеуді жүргіземіз.
Егер мәндер бірдей болса - " жер " шинасы физикалық жерге қосқаннан
кейін жұмыс нөлімен байланысады. Яғни, ол нөлдік шинаға қосылған. Бұл
электр қондырғыларын орнату ережелерімен (Pue) тыйым салынған, қосылу
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жүйесін өзгерту қажет. Егер оқулар бір - бірінен өзгеше болса-сізде дұрыс
"жер"бар.
Жерлендіруді одан әрі өлшеу арнайы жабдықтың көмегімен жүргізіледі.
Бұл туралы толығырақ тоқталайық.
Жерге тұйықтау қалай жұмыс істейді және неге оның параметрлерін
тексеру керек.
Егжей-тегжейлі айтпағанда, электр қондырғысының корпусын жұмыс
нөлімен қосу үшін жерге тұйықтау қажет деп айта аламыз. Жоғарыдағы
бірнеше абзацтарға қарап, бұл абсурд деп ойлауға болады. Бұл іс жүзінде
қорғаныс жерлендіруінен физикалық жер (топырақ) арқылы жақын қосалқы
станцияның жұмыс нөліне дейін ағып кету мүмкіндігін білдіреді. Шын
мәнінде, бұл қысқа тұйықталу болады [21].
Тиісінше, фаза электр қондырғысының корпусына түскен кезде
қорғаныс машинасы жұмыс істейді және электр тогымен зақымдану
болмайды.
Неліктен жерге төзімділікті тексеру қажет? Төтенше қысқа тұйықталуды
ұйымдастыру үшін үлкен ток қажет. Егер жерге тұйықтау тізбегінің кедергісі
тым үлкен болса, ток күші (ОМ Заңына сәйкес) төмендейді және қорғаныс
машинасы жұмыс істемейді.
Қорғаныс "жердің" үлкен қарсыласуының тағы бір қауіптілігі-адам
денесінің кедергісі аз болуы мүмкін. Сонда, түрткенде қолмен апаттық электр
қондырғылары, сіз кепілді түрде боласыз қатысу электр тогымен.

Маңызды жерлендірудің өзі электр тогымен зақымданудан 100%
қорғаныс бермейді. Электр қондырғысының корпусында фаза болған кезде
кернеудің бір бөлігі физикалық жерге ағып кетуді өтеуге кетеді. Егер
потенциалдың қалдығы 50 Вольттан асса, қауіп сақталады.
Жерге қосқыштар.
Табиғи жерлендіргіштер ретінде пайдаланылуы мүмкін:
1) жермен жанасатын ғимараттар мен құрылыстардың металл және
темірбетон конструкциялары, оның ішінде агрессивті емес, агрессивті емес
және агрессивті емес орталарда гидрооқшаулағыш қорғаныш жабыны бар
ғимараттар мен құрылыстардың темірбетон іргетастары;
2) жерге салынған су құбырының металл құбырлары;
3) Бұрғылау ұңғымаларының шегендеу құбырлары;
4) гидротехникалық құрылыстардың металл шпунттары, су
таратқыштар, бекітпелердің салынатын бөліктері және т. б.;
5) магистральдық электрлендірілмеген темір жолдардың рельс жолдары
және рельстер арасындағы бөгеттерді әдейі орнату кезінде кірме жолдар;
6) жердегі басқа да металл конструкциялар мен құрылыстар;
7) жерге салынған брондалған кабельдердің металл қабықтары.
Кабельдердің қабықтары кабельдердің саны екеуден кем болмаған кезде
жалғыз жерге тұйықтағыш ретінде қызмет етуі мүмкін. Кабельдердің
77

алюминий қабықтарын жерге тұйықтағыш ретінде пайдалануға жол
берілмейді.
Алдын ала кернеулі арматурасы бар ғимараттар мен құрылыстардың
темірбетон конструкцияларын жерге тұйықтағыштар ретінде пайдалануға
болмайды, алайда бұл шектеу электр берудің әуе желісінің (ӘЭЖ) тіректеріне
және ашық тарату құрылғыларының (АТҚ) тірек конструкцияларына
қолданылмайды.
Табиғи жерге тұйықтағыштарды олар арқылы өтетін токтардың
тығыздығы жағдайында пайдалану мүмкіндігі, темірбетон іргетастар мен
конструкциялардың арматуралық өзектерін дәнекерлеу қажеттілігі, Болат
бағаналардың анкерлік бұрандарын темірбетон Іргетастардың арматуралық
өзектеріне дәнекерлеу қажеттілігі, сондай-ақ қатты агрессивті ортада
іргетастарды пайдалану мүмкіндігі есептеумен анықталуы керек.
1.7.111. Жасанды жерлендіргіштер қара немесе мырышталған болат
немесе мыс болуы мүмкін.
1.7.112. Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғылары үшін көлденең
жерге тұйықтағыштардың қимасын рұқсат етілген қыздыру температурасы
400 °С болған кезде (қысқа мерзімді қыздыру, Ажыратқышты қорғау және
ажырату әрекет ету уақытына сәйкес) термиялық төзімділік шарты бойынша
таңдау керек.
Жерге тұйықтау құрылғыларының тот басу қаупі болған жағдайда
мынадай іс-шаралардың бірін орындау керек:
- жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықтау өткізгіштерінің қимасын
олардың қызмет ету мерзімін есепке ала отырып ұлғайту;
- гальваникалық немесе мыс жабыны бар жерге қосқыштар мен жерге
қосқыштарды қолданыңыз.
Бұл ретте жегідеге байланысты жерге тұйықтау құрылғыларының
кедергісінің ықтимал ұлғаюын ескеру қажет.
Көлденең жерге тұйықтағыштарға арналған траншеялар құрамында
қиыршық тас пен құрылыс қоқысы жоқ біртекті топырақпен толтырылуы
керек.
Жерге тұйықтағыштарды жер құбырлар жылуының әсерінен
кептірілетін және т.б. жерлерде орналастыруға (пайдалануға) болмайды. [22].
Жерге тұйықтау өткізгіштері.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы жерге тұйықтау
өткізгіштерінің қималары қорғаныш өткізгіштерге қойылатын талаптарға
сәйкес болуы тиіс.
Жерге алюминий оқшауланбаған өткізгіштерді төсеуге жол берілмейді.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау
өткізгіштерінің қимасы тиімді Жерге тұйықталған бейтарабы бар электр
қондырғыларында бір фазалы қысқа тұйықталудың (ҚТ) ең үлкен тогы немесе
оқшауланған бейтарабы бар электр қондырғыларында екі фазалы қысқа
тұйықталудың (ҚТ) тогы ағып жатқан кезде жерге тұйықтау өткізгіштерінің
температурасы 400 °С-тан аспайтындай етіп таңдалуы тиіс (Ажыратқышты
78

қорғау және ажырату әрекетінің толық уақытына сәйкес келетін қысқа
мерзімді қыздыру).
Оқшауланған бейтарабы бар кернеуі 1 кВ жоғары электр
қондырғыларында қимасы 25 мм2 дейінгі жерге тұйықтау өткізгіштерінің мыс
бойынша өткізгіштігі немесе оған тең басқа материалдардан фазалық
өткізгіштердің өткізгіштігінің 1/3 кем болмауы тиіс. Әдетте, қимасы 25 мм2 ден асатын мыс өткізгіштерді, алюминий - 35 мм2, Болат-120 мм2 пайдалану
қажет емес.
Жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеуді орындау үшін
ыңғайлы жерде жерге тұйықтау өткізгішін ажырату мүмкіндігі көзделуі тиіс.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында мұндай орын, әдетте, негізгі
жерге тұйықтау шинасы болып табылады. Жерге тұйықтау өткізгішін ажырату
тек құралдың көмегімен ғана мүмкін болуы тиіс.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы басты жерге тұйықтау
шинасына жұмыс (функционалдық) жерге тұйықтағышты қосатын жерге
тұйықтау өткізгіштің: мыс - 10 мм2, алюминий - 16 мм2, Болат - 75 мм2
қимасы болуы тиіс.
Жерге тұйықтау өткізгіштерін ғимаратқа енгізу орындарында айырым
белгісі көзделуі тиіс.
Негізгі жерге тұйықтау шинасы.
Басты жерге тұйықтау шинасы кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғының
енгізу құрылғысының ішінде немесе одан бөлек орындалуы мүмкін.
Енгізу құрылғысының ішінде басты жерге тұйықтау шинасы ретінде РЕ
таңбалау шинасын пайдалану керек.
Жеке орнату кезінде басты жерге тұйықтау шинасы енгізу
құрылғысының жанында қызмет көрсету үшін қолжетімді, ыңғайлы жерде
орналасуы тиіс.
Жеке орнатылған басты жерге тұйықтау шинасының қимасы РЕ (PEN)қоректендіру желісінің өткізгіші қимасынан кем болмауы тиіс.
Негізгі жерге тұйықтау шинасы, әдетте, мыс болуы керек. Болаттан
жасалған басты жерге тұйықтау шинасын қолдануға рұқсат етіледі. Алюминий
шиналарын қолдануға жол берілмейді.
Шинаның конструкциясында оған қосылған өткізгіштерді жеке ажырату
мүмкіндігі көзделуі тиіс. Ажырату тек құралды қолдану арқылы мүмкін болуы
керек.
Тек білікті персоналға ғана қолжетімді жерлерде (мысалы, тұрғын
үйлердің қалқанды үй-жайларында) басты жерге тұйықтау шинасын ашық
орнату керек. Бөгде адамдарға қолжетімді жерлерде (мысалы, үйлердің
кіреберістерінде немесе жертөлелерінде) оның қорғаныш қабығы - шкафы
немесе кілтке жабылатын есігі бар жәшік болуы тиіс. Есіктің немесе қабырғаға
шинаның үстіне белгі қойылуы керек.
Егер ғимаратта бірнеше оқшау кірмелер болса, басты жерге тұйықтау
шинасы әрбір енгізу құрылғысы үшін орындалуы тиіс. Кіріктірілген
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трансформаторлық қосалқы станциялар болған кезде басты жерге тұйықтау
шинасы олардың әрқайсысының жанында орнатылуы тиіс.
Бұл шиналар қимасы РЕ қимасының жартысынан кем емес біріктірілген
нөлдік қорғаныш және нөлдік жұмыс өткізгіші (PEN)-ең үлкен қимасы бар
төмен кернеулі қосалқы станциялардың қалқандарынан шығатын желінің
өткізгіші болуы тиіс әлеуетті теңдестіру өткізгішімен қосылуы тиіс.
Бірнеше басты жерге тұйықтау шиналарын қосу үшін, егер олар электр
тізбегінің үздіксіздігі мен өткізгіштігіне қойылатын талаптарға сәйкес келсе,
бөгде өткізгіш бөліктер пайдаланылуы мүмкін.
Қорғаныс өткізгіштері (PE-өткізгіштер).
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында РЕ-өткізгіштер ретінде:
1) арнайы көзделген жолсеріктер:
- көп желілі кабельдердің талсымдары;
- фазалық сымдары бар жалпы қабықтағы оқшауланған немесе
оқшауланбаған сымдар;
- стационарлық төселген оқшауланған немесе оқшауланбаған
өткізгіштер;
2) Электр қондырғыларының ашық өткізгіш бөліктері:
- кабельдердің алюминий қабықтары;
- электр сымдарының болат құбырлары;
- металл қабықшалар және шинақұбыр мен зауытта дайындалған
жиынтық құрылғылардың тірек конструкциялары.
Электр сымдарының металл қораптары мен науаларын қораптар мен
науалардың конструкциясында мұндай пайдалану көзделген, бұл туралы
дайындаушының құжаттамасында көрсетілген, ал олардың орналасуы
механикалық зақымдану мүмкіндігін болдырмайтын жағдайда қорғаныс
өткізгіштері ретінде пайдалануға болады;
3) кейбір үшінші тарап өткізгіш бөліктері:
- ғимараттар мен құрылыстардың металл құрылыс конструкциялары
(фермалар, колонналар және т.б.););
- талаптарды орындау шартымен ғимараттардың темірбетон құрылыс
конструкцияларының арматурасы;
өндірістік мақсаттағы металл конструкциялар (кран асты рельстер,
галереялар, алаңдар, лифт шахталары, көтергіштер, элеваторлар, каналдардың
жиектемелері және т.б.).
Егер олар осы тараудың электр тізбегінің өткізгіштігі мен үздіксіздігіне
қойылатын талаптарына жауап берсе, ашық және бөгде өткізгіш бөліктерді
РЕ-өткізгіштер ретінде пайдалануға жол беріледі.
Егер олар бұдан басқа бір мезгілде мынадай талаптарға жауап берсе,
бөгде өткізгіш бөліктер өткізгіштер ретінде пайдаланылуы мүмкін:
1) Электр тізбегінің үздіксіздігі не олардың конструкциясымен, не
механикалық, химиялық және басқа да зақымданулардан қорғалған тиісті
қосылыстармен қамтамасыз етіледі;
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2) Егер тізбектің үздіксіздігін және оның өткізгіштігін сақтау бойынша
шаралар көзделмесе, оларды бөлшектеу мүмкін емес.
Жолсеріктер ретінде пайдалануға жол берілмейді:
- оқшаулағыш түтіктер мен құбырлы сымдардың металл қабықтары,
арқанды электр сымдары кезінде көтергіш арқандар, сондай-ақ сымдар мен
кабельдердің қорғасын қабықтары;
- газбен жабдықтау құбырлары және жанғыш және жарылыс қауіпті
заттар мен қоспалардың басқа да құбырлары, кәріз және орталық жылыту
құбырлары;
- су құбырлары оларда оқшаулағыш ендірмелер болған кезде.
Тізбектердің нөлдік қорғаныш өткізгіштерін басқа тізбектер бойынша
қоректендірілетін электр жабдығының нөлдік қорғаныш өткізгіштері ретінде
пайдалануға, сондай-ақ сымдар шиналарының қабықтары мен тірек
конструкцияларын және оларға қажетті жерде қорғаныш өткізгіштерін қосу
мүмкіндігін қамтамасыз ететін зауытта жасалған Жиынтық құрылғыларды
қоспағанда, электр жабдығының ашық өткізгіш бөліктерін басқа электр
жабдығы үшін нөлдік қорғаныш өткізгіштер ретінде пайдалануға жол
берілмейді.
Арнайы көзделген қорғау өткізгіштерін өзге мақсаттар үшін пайдалануға
жол берілмейді.
Қима аудандары қорғаныс өткізгіштері фазалық өткізгіштер сияқты
материалдан жасалған жағдайда келтірілген.
Басқа материалдардан жасалған қорғаныс өткізгіштерінің қималары
келтірілген өткізгіштік бойынша эквивалентті болуы тиіс.
Қорғайтын жерге тұйықтау дегеніміз корпусқа тұйықталу салдарынан
кернеу астында болуы мүмкін ток өткізбейтін металл бөліктерінің жерге
тұйықталуымен немесе эквивалентімен электр қосылысы болып табылады.
Қорғаныс жерге тұйықтаудың міндеті-кернеуде тұрған электр
қондырғысының корпусына және басқа да ток өткізбейтін металл бөліктеріне
тиген жағдайда электр тогының соғу қаупін жою.
Жерге тұйықтау принципі-кернеуге ұшыраған корпус пен жер
арасындағы кернеуді қауіпсіз мәнге дейін төмендету.
Жерге тұйықтау құрылғылары монтаждау жұмыстарынан кейін және
жылына бір реттен сиретпей Электр қондырғыларын орнату қағидаларының
бағдарламасы бойынша сыналады.
Сынақ бағдарламасы бойынша жерге тұйықтау құрылғысының
кедергісін өлшеу жүргізіледі.
Генераторлардың немесе трансформаторлардың нейтралдары немесе бір
фазалы ток көздерінің шықпалары қосылған жерге тұйықтау құрылғысының
кедергісі жылдың кез келген уақытында тиісінше 660, 380 және 220 В үш
фазалы ток көзі немесе 380, 220 және 127 в бір фазалы ток көзі желілік
кернеулерде 2, 4, 8 Ом аспауы тиіс [21].
Жерге тұйықтау құрылғысы контурының кедергісін өлшеу м416 немесе
Ф4103-М1 жерге тұйықтау өлшегішімен жүргізіледі.
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М416 жерге тұйықтау өлшегішінің сипаттамасы.
М416 жерге тұйықтау өлшегіштері жерге тұйықтау құрылғыларының
кедергісін, белсенді кедергілерді өлшеуге арналған және оларды топырақтың
нақты кедергісін анықтау үшін пайдалануға болады.
Құрылғының өлшеу диапазоны 0,1-ден 1000 Ом-ға дейін және төрт
өлшеу диапазоны бар: 0,1 ... 10 Ом, 0,5 ... 50 Ом, 2,0 ... 200 Ом, 100 ... 1000 Ом.
Қуат көзі-кернеуі 1,5 в болатын үш құрғақ гальваникалық элемент.

27-сурет - М416 жерге тұйықтау өлшегіш
Жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш Ф4103-М1.
Ф4103-М1 жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш жерге тұйықтау
құрылғыларының кедергісін, топырақтың меншікті кедергісін және 0-0, 3 Омнан 0-15 Ком (10 диапазон) дейінгі өлшеу диапазонымен кедергілер болған
кезде де,оларсыз да белсенді кедергіні өлшеуге арналған.
F4103 өлшегіші қауіпсіз.
Кернеуі 36в жоғары желілерде өлшеуішпен жұмыс істеу кезінде
осындай желілер үшін белгіленген қауіпсіздік талаптарын орындау
қажет. F4103 өлшеу құралының дәлдік класы - 2,5 және 4 (өлшеу диапазонына
байланысты).
Қуат-элемент (R20, RL20) 9 дана. Операциялық токтың жиілігі-265-310
Гц. Жұмыс режимін орнату уақыты-10 секундтан аспайды. "ИЗМ I"
жағдайында көрсеткіштерді белгілеу уақыты - 6 секундтан аспайды, "ИЗМІІ"
жағдайында-30 секундтан аспайды.
Үздіксіз жұмыстың ұзақтығы шектелмейді. Орташа істен шығу
жылдамдығы - 7250 сағат. Орташа қызмет мерзімі - 10 жыл Пайдалану
шарттары – минус 25 ° С-ден плюс 55 ° с.габариттік өлшемдері, мм305х125х155. Салмағы, кг, артық емес – 2,2.
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28-сурет - F4103 өлшегіші
F4103 өлшегішімен өлшеу алдында, мүмкін болса, қосымша қателік
тудыратын факторлардың санын азайту керек, мысалы, өлшегішті
көлденеңінен, қуатты электр өрістерінен алыс орнатыңыз, 12±0,25 В қуат
көздерін қолданыңыз, индуктивті компонентті тек 0,5 Ом-ден аз контурлар
үшін ескеріңіз, кедергілердің болуын анықтаңыз және т.б.
Айнымалы токтың кедергісі "ИЗМІ" режимінде ПДСТ тұтқасын бұру
кезінде жебенің айналуы арқылы анықталады. Импульстік (секіріс тәрізді)
сипаттағы кедергілер және жоғары жиілікті радио кедергілері жебенің тұрақты
периодты емес тербелісі арқылы анықталады [22].
Қорғаныс жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу тәртібі.
1. Қуат элементтерін жерге тұйықтау өлшегішіне орнатыңыз.
2. Қосқышты "5 басқару" күйіне орнатыңыз?", түймесін басып,
"реохорд" тұтқасын айналдырып, индикатор көрсеткісін шкаланың нөлдік
белгісіне орнатуға қол жеткізіңіз.
3. Егер өлшеулер М416 аспабымен жүргізілсе, егер өлшеулер Ф4103-М1
аспабымен жүргізілсе, 1-суретте көрсетілгендей жалғағыш сымдарды аспапқа
қосу.
4. Қосымша көмекші электродтарды (жерге тұйықтағыш және зонд)
сурет схемасына сәйкес тереңдетіңіз. 1 және 2 0,5 м тереңдікке дейін және
оларға қосылатын сымдарды қосыңыз.
5. Қосқышын орнату ережесі "Х1".
6. Түймені басып, "реохорд" тұтқасын бұрап, индикатордың көрсеткісін
нөлге жақындатыңыз.
7. Өлшеу нәтижесін мультипликаторға көбейтіңіз.
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29-сурет - Жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу үшін M416
құрылғысын қосу

30-сурет - Жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу үшін Ф4103 – М1
аспабын қосу: а – қосу схемасы; б-жерге тұйықтау контуры
1.7.3 Әр түрлі электр қондырғыларында
қондырғыларының ерекшеліктері

жерге

тұйықтау

Барлығы 6 жерге тұйықтау жүйесі бар, бірақ жеке ғимараттарда көбінесе
2 схема қолданылады: TN - C - S және TT. Жақында бұл жүйелердің
алғашқысы танымал болды. Онда жерге тұйықталған бейтарабы бар. РЕ
шинасы және N бейтарабы бір РЕN сымымен жүргізіледі, ғимаратқа кіре
берісте жерге тұйықтау құрылғысы жеке тармақтарға бөлінеді.
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31-сурет - Электр автоматтары бар схема
Бұл схемада қорғаныс электр автоматтарымен жүзеге асырылады, ал
қауіпсіздік құрылғыларын орнатудың қажеті жоқ. Бұл схеманың кемшілігі
келесі сәт деп атауға болады.
Егер қосалқы станция мен үй арасындағы сым зақымдалған болса, онда
үйдегі жерге тұйықтау шинасында фазалық кернеу пайда болады. Бұл
жағдайда ол ешқандай қорғаумен өшірілмейді.
Осыған байланысты, ережелер әр 200 метр сайын тіректерде релелік
өткізгіштің механикалық қорғанысының және резервтік жерге тұйықтаудың
міндетті болуын талап етеді.
Алайда, электр желілері негізінен бұл талаптарға жауап бермейді.
Сондықтан TT схемасын қолданған жөн. Бұл схеманы жер асты едені бар жеке
ғимараттар үшін қолданған дұрыс, себебі TN-C - S схемасында қауіпті жерге
және топыраққа бірден тию мүмкіндігі бар.

32-сурет - Электр автоматтары бар схема
Айырмашылығы - "жер" қосалқы станциядан емес, жеке жерге
тұйықталудан қалқанға өтеді. Бұл жүйе Қорғаныс өткізгіштің зақымдалуына
төзімді, бірақ қорғаныс ажыратқышын міндетті түрде орнатуды қажет
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етеді.Әйтпесе, электр тогынан қорғаныс болмайды. Сондықтан ережелер
мұндай резервтік схема деп аталады.
Тасымалды жерге тұйықтау.
Жабдықтың немесе электр қондырғысының ажыратылған ток өткізгіш
бөліктерінде жұмыс істейтін адамдарды ажыратылған учаскеге кернеу қате
берілген жағдайда немесе онда пайда болған кернеу пайда болған кезде электр
тогының соғуынан қорғауға арналған. Тасымалды жерге тұйықтау электр
қондырғысының стационарлық жерге тұйықтау пышақтары жоқ бөліктерінде
қолданылады.
Тасымалды жерге тұйықтау немесе стационарлық жерге тұйықтау
пышақтарының қорғаныс әрекеті олар орнатылған жерден тыс кернеудің
пайда болуына мүмкіндік бермейтіндігінде болып табылады. Жерге
тұйықталған және қысқартылған аймаққа кернеу берілген кезде қысқа
тұйықталу пайда болады. Осының арқасында қысқа тұйықталу орнындағы
кернеу нөлге дейін азаяды және кернеу жерге тұйықталудың артында ток
өткізгіш бөліктерге түспейді. Сонымен қатар, Қорғаныс жұмыс істейді және
кернеу көзін ажыратады.
Тасымалды жерге тұйықтау.
Қызмет көрсетілетін электр қондырғысының ток өткізгіш бөліктерінде
орнатылған тасымалды жерге тұйықтаудың болмауы, оларды қолдану
регламентінің бұзылуы, сапасыз немесе қолданыстағы техникалық нормаларға
сәйкес келмейтін жерге тұйықтау құралдарын қолдану бірнеше рет ауыр, оның
ішінде өлімге әкелетін электр жарақаттарына әкеп соқтырды.
Тасымалды жерге тұйықтау құрылғысы.
Тасымалды
жерге
тұйықтау
мыналардан
тұрады:
электр
қондырғысының әртүрлі фазаларының ток өткізгіш бөліктерін жерге тұйықтау
және өзара түйреуге арналған өткізгіштер және өткізгіштерді жерге тұйықтау
сымына және ток өткізгіш бөліктерге жалғауға арналған қысқыштар. Жерге
тұйықтау және қысқартушы өткізгіштер мыс көп желілі иілгіш жалаңаш
сымнан жасалады.
Тасымалды жерге тұйықтау үш фазалы (барлық үш фазаны қысқарту
және жалпы жерге тұйықтау өткізгіші бар жерге тұйықтау үшін), сондай-ақ
бір фазалы (әрбір фазаның ток өткізгіш бөліктерін жеке жерге тұйықтау үшін)
орындалады. Бір фазалы портативті жерге тұйықтау кернеуі 110 кВ-тан
жоғары электр қондырғыларында қолданылады, себебі фазалар арасындағы
қашықтық үлкен және қысқа өткізгіштер өте ұзақ және ауыр.
Қолдану тәсілі бойынша тасымалды жерге тұйықтау электр берудің әуе
желілерінде (ӘЖ) және тарату құрылғыларында (ТҚ) қолдануға арналған
жерге тұйықтау болып бөлінеді [21].
Әуе желісі (ӘЖ) үшін жерге тұйықтау.
ӘЖ арналған тасымалды жерге тұйықтау жүйесі ӘЖ учаскесін жерге
тұйықтау арқылы көрші желілерден қате берілген немесе келтірілген
кернеуден жұмыс істеушілерді жоғары кернеумен зақымданудан қорғауға
арналған.
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ӘЖ үшін жерге тұйықтау фазалық қысқыштардан немесе
қысқыштардан, қысқартатын / жерге тұйықтайтын иілгіш өткізгіштерден,
жерге тұйықтау қарнақтарынан, оқшаулайтын (оқшаулағыш арқандар),
сондай-ақ жерге тұйықтау қысқыштарынан тұрады.
Әртүрлі жұмыс түрлері үшін тасымалды жерге тұйықтау құралдары бір
фазалы немесе үш фазалы (0,4 кВ ӘЖ үшін – бес фазалы) болуы мүмкін,
сондай-ақ жекелеген жағдайларда фазалардың саны 3-тен көп болуы мүмкін.
ӘЖ – де жерге тұйықтаудың екі негізгі түрі қолданылады-тұтас
оқшаулағыш қарнақпен және металл өткізгіш буындардан және оқшаулағыш
бөліктен тұратын құрама қарнақпен.
Қатты оқшаулағыш қарнағы бар ӘЖ үшін жерге тұйықтау әмбебап және
ең көп таралған. Негізінен мұнаралар мен көтергіштерден жұмыс істеу
кезінде, сондай-ақ тырнақтар мен саңылауларды пайдалану кезінде
қолданылады.
Металл тоқ өткізгіш буындары бар жерге тұйықтау кернеуі жоғары
сыныпты ӘЖ-де траверстермен жұмыс істеу кезінде қолданылады.
Соңғы уақытта мұндай жерге тұйықтау 6-10 кВ желілерде жерден
орнату үшін қолданыла бастады. Металл өткізгіш байланыстарды пайдалану
қарнақтың үлкен ұзындығында жерге тұйықтау салмағын азайту
қажеттілігінен туындайды.
Жерге тұйықтаудың құрылымдық және өткізгіш элементін біріктіру
жұмысшының қолындағы салмақ жүктемесін қолайлы мәнге дейін азайтуға
мүмкіндік береді.
Осы себепті, металл өткізгіш байланыстары бар ӘЖ үшін жерге
тұйықтау әдетте бір фазалы орындалады.
Тарату құрылғысы (ТҚ) үшін жерге тұйықтау.
ТҚ арналған тасымалды жерге тұйықтау ТҚ учаскесін жерге тұйықтау
жолымен көрші тізбектерден қате берілген немесе келтірілген кернеуден
жұмыс істеушілерді жоғары кернеумен зақымданудан қорғауға арналған.
Бірдей конструкцияға ие бола отырып, ТҚ үшін жерге тұйықтау Орнату
әдісімен ерекшеленеді:
►фазалық қысқыштар өткізгіш шиналарға, арнайы шар немесе
цилиндрлік ұштарға немесе сақтандырғыштардың орнына орнатылады.
ТҚ-да жерге тұйықтау қондырғысының әртүрлі орындары жұмыс
жүргізу регламентімен және қызмет көрсетілетін Электр қондырғыларының
конструктивтік ерекшеліктерімен айқындалады.
Тасымалды жерге тұйықтауға қойылатын талаптар.
Тасымалды жерге тұйықтауға қойылатын негізгі талап олардың қысқа
тұйықталу тогына термиялық және динамикалық тұрақтылығы болып
табылады. Өткізгіштер ток өткізгіш бөліктерге бекітілетін қысқыштар
динамикалық күш-жігермен оларды үзуге болмайтындай болуы тиіс. Сонымен
қатар, қысқыштар өте сенімді байланыс орнатуы керек. Әйтпесе, олар қысқа
тұйықталу кезінде қызып кетеді және күйіп кетеді.
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Қысқа тұйықталу тогы ағып жатқанда, қысқа тұйықталу өткізгіштері
қатты қызады. Сондықтан, олар қысқартылған аймақтың релелік
қорғанысының әсерінен ажырату уақытында өзгеріссіз қалуы үшін жеткілікті
термиялық тұрақты болуы керек.
Өткізгіштердің жылу тұрақтылығы маңызды, себебі өткізгіштер қызған
және сынған кезде олардың ұштарында электр қондырғысының жұмыс
кернеуі пайда болуы мүмкін.
Механикалық беріктікке байланысты минималды бөлім қабылданады:
- кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғылары үшін - 25 мм2 және
кернеуі 1 000 В төмен электр қондырғылары үшін-16 мм2.
Бұл бөлімдерден аз өткізгіштерді қолдануға болмайды. Кернеуі 6 - 10
кВ электр қондырғылары үшін қысқа тұйықталудың айтарлықтай токтары
кезінде тасымалды жерге тұйықтау өткізгіштері өте үлкен қима (120 - 185
мм2), ауыр және оларды пайдалану қиын болады.
Мұндай жағдайларда екі және одан да көп тасымалды жерге тұйықтау
құралын бір-біріне тікелей екіншісінің жанына параллель орната отырып
пайдалануға рұқсат етіледі.
Практикалық мақсаттар үшін TF мәні электр қондырғысының негізгі
релелік қорғанысының уақыт кідірісіне тең болуы мүмкін, оның қосқышы
ауыспалы жерге тұйықтау нүктесінде қысқа тұйықталуды өшіруі керек.
Бір кернеулі құрылғы үшін әр түрлі қималы тасымалды жерге
тұйықтауларды дайындамау үшін, әдетте, ең үлкен уақыт ұстамасы ретінде
қабылданады.
Жерге тұйықталған бейтарап желілерде өткізгіштердің көлденең қимасы
бір фазалы қысқа тұйықталу тогымен есептеледі, ал оқшауланған бейтарап
жүйеде екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде жылу тұрақтылығын қамтамасыз
ету жеткілікті.
Оқшауланған сымды жерге тұйықтау өткізгіштері үшін қолдануға
рұқсат етілмейді, себебі оқшаулау өткізгіштің өткізгіштерінің зақымдануын
уақытында анықтауға мүмкіндік бермейді, бұл оның есептелген қимасын
азайтады және қысқа тұйықталу тогының жануына әкелуі мүмкін.
Тасымалды жерге тұйықтау.
Өткізгіштерді жалғауға арналған қысқыштардың конструкциясы жерге
тұйықтауды орнатуға арналған арнайы қарнақтың көмегімен олардың ток
өткізгіш бөліктерге сенімді және берік бекітілу мүмкіндігін қамтамасыз етуі
тиіс.
Қысқартушы өткізгіштер қысқыштарға тікелей өтпелі ұштықтарсыз
жалғанады. Бұл талап ұштарда қанағаттанарлықсыз байланыстар болуы
мүмкін, оларды анықтау қиын, бірақ қысқа тұйықталу тогы ағып кетуі мүмкін.
Үш фазалы жерге тұйықтаудың қысқа тұйықталатын өткізгіштерінің өзара
және жерге тұйықтау өткізгішіне қосылуы нығыздау немесе дәнекерлеу
арқылы берік және сенімді орындалады.
Болт қосылымы да жасалуы мүмкін, бірақ бұрандардан басқа,
қосылымды қатты дәнекерлеу арқылы дәнекерлеу керек. Тек дәнекерлеу
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арқылы қосылуға жол берілмейді, себебі ток ағып жатқан кезде жерге
тұйықтау жүз градусқа жетуі мүмкін, онда дәнекерлеу балқып, байланыс
бұзылады.
Жерге тұйықтау орны.
Тасымалды жерге тұйықтау кернеуі берілуі мүмкін барлық жағынан,
оның ішінде кері трансформация салдарынан электр қондырғысы учаскесінің
жұмыс жүргізу үшін ажыратылған барлық фазаларының ток өткізгіш
бөліктеріне салынуы тиіс. Әрбір жағынан бір жерге тұйықтау жеткілікті
болып табылады.
Бұл жерге тұйықтау құралдары ток өткізгіш бөліктерден немесе жұмыс
жүргізілетін
жабдықтардан
ажыратылған
ажыратқыштармен,
ажыратқыштармен, автоматтармен немесе алынған сақтандырғыштармен
бөлінуі мүмкін.
Жұмыс жүргізілетін ток өткізгіш бөліктерге тікелей жерге тұйықтау бұл
бөліктер пайда болған кернеу (потенциал) астында болуы мүмкін немесе
оларға қауіпті шаманың бөгде көзінен кернеу берілуі мүмкін болған кезде
талап етіледі.
Жерге тұйықтау орындары жерге тұйықтау кернеудегі ток өткізгіш
бөліктерден көрінетін үзікпен бөлінетіндей таңдалуы тиіс.
Тасымалды жерге тұйықтау құралдарын пайдалану кезінде оларды
орнату орындары кернеуде қалған ток өткізгіш бөліктерден жерге тұйықтау
қауіпсіз болатындай қашықтықта болуы тиіс.
Құрама шиналарда жұмыс істеу кезінде оларға кемінде бір жерге
тұйықтау құрылғысы қойылуы тиіс. Жабық тарату құрылғыларында
тасымалды жерге тұйықтау осы үшін белгіленген орындарда тоқ өткізгіш
бөліктерге салынуы тиіс.
Бұл жерлерді бояудан тазартып, қара жолақтармен жиектеу керек.
Конструкциясы жерге тұйықтау қауіпті немесе мүмкін емес электр
қондырғыларында жұмыс орнын дайындау кезінде жұмыс орнына кернеудің
кездейсоқ берілуін болдырмайтын қосымша қауіпсіздік шаралары қабылдануы
тиіс.
Бұл шараларға мыналар жатады:
- ажыратқыш жетегін құлыпқа құлыптау;
- аталған аппараттардың пышақтарын немесе жоғарғы түйіспелерін
резеңке қалпақтармен немесе оқшаулау материалынан жасалған қатты
жапсырмалармен қоршау.
Портативті жерге тұйықтауды қалай орнатуға болады.
Жерге тұйықтау үшін осы мақсатқа арналмаған қандай да бір
өткізгіштерді пайдалануға, сондай-ақ жерге тұйықтау құралдарын бұрау
арқылы қосуға тыйым салынады. Тасымалды жерге тұйықтағыштар барлық
жағынан ток өткізгіш бөліктерге орнатылады, олардан жұмыс жүргізу үшін
ажыратылған учаскеге кернеу берілуі мүмкін.
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Егер жұмыс жүргізілетін учаске коммутациялық аппаратпен
(ажыратқышпен, айырғышпен) бөліктерге бөлінсе немесе жұмыс барысында
учаскенің ток өткізгіш бөліктерінің бүтіндігін бұзса (сымдардың бір бөлігі
алынып тасталады және т.б.), онда көрші желілерден пайда болған кернеудің
пайда болу қаупі кезінде әрбір жеке учаскеде жерге тұйықтау орнатылуы тиіс.
Жерге тұйықтау қондырғысы жерге тұйықтаумен бір бүтінді құрайтын
немесе барлық фазалардың қысқыштарымен кезек-кезек операция жасау үшін
қолданылатын оқшаулағыш қарнақпен жүргізіледі. Алдымен жерге тұйықтау
өткізгіші жерге тұйықтау сымына немесе жерге тұйықтау құрылымына
қосылады.
Содан кейін ток өткізгіш бөліктерде кернеудің жоқтығын тексергеннен
кейін кернеу көрсеткішімен қарнақтың көмегімен жерге тұйықтау
қысқыштары барлық фазалардың ток өткізгіш бөліктеріне кезекпен салынады.
Егер қарнақ қысқыштарды бекітуге бейімделмесе, бекіту қолмен диэлектрлік
қолғаппен жасалуы мүмкін.
Тарату құрылғыларында жерге тұйықтау құралдарын орнату кезінде
операцияларды еденнен немесе жерден немесе баспалдақтан әлі жерге
тұйықталмаған жабдыққа көтерілмей жүргізу керек.
Егер ашық тарату құрылғысындағы жерден немесе баспалдақтан жерге
тұйықтау құралдарын шиналарға орнату және бекіту мүмкін болмаса, онда
осы мақсат үшін жабдыққа (трансформаторға, ажыратқышқа) барлық
кірмелерде кернеудің жоқтығын толық тексергеннен кейін ғана көтерілуге
болады.
Бір жағынан кернеуде тұрған 35 кВ және одан жоғары ажыратқыштың
конструкциясына көтерілуге ешқандай жағдайда жол берілмейді. Себебі жерге
тұйықтау құралын орнататын адам кернеуде қалған ток өткізгіш бөліктерге
қауіпті жақындықта болуы мүмкін.
Мұндай операцияларда электр тогының соғуы орын алды. Келтірілген
кернеу ток өткізгіш бөлігінде оған жерге тұйықтау қосылған кезде ғана
болмайтындығын ескеру қажет.
Сондықтан, ток өткізгіш бөліктен заряд алынғаннан кейін немесе жерге
тұйықталғаннан кейін де, қорғаныс құралдарынсыз жерге тұйықталмаған ток
өткізгіш бөліктерге қол тигізуге болмайды.
Тасымалды жерге тұйықтау құралдарын орнату және алу бойынша
барлық операциялар диэлектрлік қолғаптарды қолдану арқылы жүргізіледі.
Портативті жерге тұйықтауды қалай алып тастауға болады.
Жерге тұйықтауды қарнақты және диэлектрлік қолғаптарды қолдана
отырып, кері тәртіпте жүргізу керек. Яғни, алдымен оны тірі бөліктерден алып
тастаңыз, содан кейін оны жерге тұйықтау құрылғыларынан ажыратыңыз.
Бұл ретте жұмыс орны жоғарыда көрсетілген талаптарға толық
сәйкестікте дайындалуы тиіс. Жұмыс жүргізілген кезде ғана жұмыс
орындалмайтын жерге тұйықтау құралдары алынып тасталуы мүмкін.
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Кернеуі 110 кВ жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау
құралдарын қарнақтардың көмегімен алу керек. Тіпті олардың орнатылған
орны бойынша; ауысымішілік және операцияны жоқ қарнақ.
Кернеуі 110 кВ және одан төмен электр қондырғыларында тек
диэлектрлік қолғаптарды пайдалануға рұқсат етіледі. Сонымен қатар, жерге
тұйықтауды алу үшін ажыратқыштардың конструкциясына кіру қажет
болмаған жағдайларда ғана.
Жерге тұйықтау пышақтарын қосу және ажырату, тасымалды жерге
тұйықтау құралдарын салу және алу жедел схема бойынша, жедел журналда
және жасақта ескерілуі тиіс.
Бақылау сұрақтары:
1.Мақсаты бойынша жерлендіруді жіктеу
2.Қорғаныш жерге тұйықтаудың мақсаты, құрылғысы және жұмыс істеу
принципі
3.Жерге тұйықтау параметрлерін өлшеу әдістері, аспаптары және
схемалары
4.Жерге тұйықтау сымын өлшеу мақсаты
2. Жерге тұйықтаудың қорғаныс әрекеті қандай?
3.Қорғаныс жерге тұйықтау электр тогының таралуына кедергінің
рұқсат етілген мәні бойынша қалай қалыпқа келтіріледі?
4.Қорғаныс жерге тұйықтау қай электр желілерінде тиімді емес және
неге?
№ 1.7 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Қорғаныс жерлендіруді жөндеудің технологиялық
картасын жасау.
Мақсаты: Қорғаныс жерлендіруді жөндеу кезінде технологиялық
құжаттаманы құруды үйрену.
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: DVD-жетегі
бар компьютер және (немесе) интернетке қосылған құрылғы, құжаттардың
бланкілері, жұмыстардың үлгілік тізбелері.
Теориялық бөлім.
Тазарту. Жерге тұйықтау өткізгіштерінің сыртқы бөлігін щеткамен
тазалаңыз және сүрту материалымен сүртіңіз.
Болат өткізгіштерді тексеру. Өткізгіштерді тексеріңіз. Балғаның жеңіл
соққылары үзілістердің болмауын және болат жерге тұйықтау өткізгіштерінің
сыртқы бөлігінің дәнекерленген қосылыстарының сенімділігін анықтайды.
Дәнекерленген қосылыстарда соққы кезінде жарықтар пайда болмауы керек.
Үзілген кезде өткізгіштер дәнекерлеуге жатады.
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Тізбектің кедергісін тексеру. МС-08 құрылғысы электр қабылдағыштары
мен жерге тұйықтау немесе жерге тұйықтау магистральдық шинасы
арасындағы тізбектің кедергісін схемаға сәйкес өлшейді.
Тізбектің өлшенген кедергісі 0,1 Ом - нан аспауы керек. Үлкен кедергі
мәнімен бұрандалы қосылыстардың күйін тексеріңіз. Бос болтты қосылыстар
тартылады.
Контактілі беттердің жегідесі бар болтты қосылыстар бөлшектеледі,
тегістеу терісімен тазаланады, техникалық вазелинмен майланады, жиналады
және қатайтылады.
Болат өткізгіштерді бояу. Болат өткізгіштердің жегідемен жабылған
жерлері Болат щеткамен және тегістеу терісімен тазаланады, құрғақ сүрту
материалымен сүртіледі және щеткамен қара бояу қабаты қолданылады.
Жерге тұйықтағыштың кедергісін тексеру. Жерге тұйықтағыштың
кедергісін МС-08 аспабымен тексеріңіз.
Жерге тұйықтағыштың кедергісі паспортта көрсетілген шамадан аспауы
тиіс. Жерге тұйықталған бейтарабы бар кернеуі 380/220В желілер үшін жерге
тұйықтағыштың кедергісі паспорт болмаған кезде 4 Ом-нан аспауы тиіс, ал
қоректендіру көзінің жиынтық қуаты 100 кВА және одан кем болған кезде
жерге тұйықтау кедергісі 10 Ом-нан аспауы тиіс. Жерге қосқыштың кедергісі
айтарлықтай өзгерген кезде жоғарылау себебі анықталады және одан әрі
ақаулар жойылады.
"Фаза-нөл" ілмегінің кедергісін тексеру.
Оқшауланған бейтарабы бар желілердегі және ток қабылдағыштармен
металл байланысы бар жерге тұйықталған бейтарабы бар желілердегі "фазанөл" ілмегінің кедергісі күштік трансформатор орамасының кедергісін және
фазалық және нөлдік сымның кедергісін қосу арқылы анықталады.
Күштік трансформатор орамасының кедергісі қуаты 1,44 Ом; 1,11 Ом;
0,071 Ом трансформаторлар үшін тең қабылданады.
"Фаза-нөл" ілмегінің кедергісі дәнекерлеу трансформаторы желіден, QF1
ашық ажыратқыштан, QF2 және S жабық ажыратқыштардан және
бақыланатын фаза мен нөлдік сым арасында қысқа тұйықталу болған кезде
вольтметр - амперметр әдісімен өлшенеді.
Практикалық бөлім
Теориялық бөлімді, мамандандырылған сайттарды, арнайы және оқу
әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік тәжірибені қолдана отырып,
трансформаторды жөндеу кезінде бір операцияның технологиялық картасын
жасаңыз.
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№
№п/п

1

Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Операцияның атауы

2

Техникалық
талаптар.
Шақтамалар
тозулардың
нормалары
3

ҚұралУақыт нормасы,
саймандар мен н-сағат
мен жабдықтар
4

5
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2-БӨЛІМ.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫҚ
ЖАБДЫҚТЫ
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
БАҚЫЛАУ
2.1 Электромеханикалық жабдық ақауларының түрлері
Ақаулық-баптау объектісінің немесе жабдықтың құжаттамада көзделген
талаптарға әрбір сәйкес келмеуі. Ақаулықтың болу фактісін технологиялық
операцияларды орындау немесе күйге келтіру ауысулары кезінде анықтауға
болады.Оның себебі ақаулықты іздеу процесінде анықталады [3].
Жабдықтағы (баптау объектісіндегі) ақаулар оның өмірлік циклінің
әртүрлі сәттерінде – дайындау, монтаждау, баптау, пайдалану, сынау, жөндеу
кезінде туындауы мүмкін және әртүрлі салдары болуы мүмкін [3].
Жабдықтың ақауларының пайда болуына байланысты ол дұрыс күйден
ақауға ауысады. Ақауды (ақауларды) жойғаннан кейін бұйым жарамды күйге
қайтарылады [3].
Оның салдары бойынша сыни, маңызды және маңызды емес ақаулар
бөлінеді [3].
Маңызды ақаулардың болуы Жабдықты пайдалануды қамтамасыз етеді
мақсаты мүмкін емес немесе қолайсыз [3].
МЕМСТ 15467-79 түсіндіргендей, ақаулық, жалпы жағдайда, өндірілген
өнімнің нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптардан кезкелген ауытқуы ретінде түсінілуі керек. Ақаулар айқын, олар көбінесе көзбен
анықталады және арнайы құрылғыларсыз анықталмайды [4].
Сондай-ақ, кемшіліктер маңыздылық деңгейінде де ерекшеленеді және
өнімдер өзінің барлық техникалық сипаттамалары мен сапасын сақтаған кезде,
белгілі бір дәрежеде тұсаукесерін жоғалтқанда маңызды емес. Елеулі ақау
өнімнің қызмет ету мерзіміне және оны мақсатына сай пайдалануға
айтарлықтай әсер етеді. Маңызды ақау өнімді одан әрі пайдалану мүмкін емес,
сонымен қатар қолайсыз етеді [4].
Ақаулар экономикалық орындылық деңгейлері бойынша да бөлінеді:
шағын экономикалық шығындар кезінде ақауды түзетуге техникалық
мүмкіндік болған кезде жойылатын; және техникалық мүмкіндік болмаған
кезде жойылмайтын, не мұндай түзету экономикалық көрсеткіштер бойынша
орынсыз болып табылады [4].
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33-сурет - Ақаулардың түрлері
Барлық салаларда, пайдаланылатын айналмалы (динамикалық)
жабдықтың ерекшелігіне қарамастан, оның "аурулары" және механизм
ақауларының түрлері өте ұқсас [4].
Біздің статистикамыздан біз әр түрлі машиналар мен механизмдердегі
ақаулардың негізгі және пайыздық түрлерін анықтадық: сорғылар,
компрессорлар, желдеткіштер, электр қозғалтқыштары, турбиналар және
редукторлар [4].
33-суретте жиі кездесетін ақаулардың статистикасы көрсетілген:
 Мойынтірек тораптарындағы ақаулар (жылжымалы және жылжымалы) 31%,
 Бөлу (сәйкессіздік) - 26%,
 Теңгерімсіздік (роторлардың теңгерімсіздігі) - 17%,
 Майлау материалдарының қартаюы және тозуы-14%,
 Тораптар мен бөлшектерді құрастырудың дәл еместігі (геометрияның
сәйкес келмеуі) – 7%,
 Тозудан, ресурстың өндірілуінен немесе адами фактордан туындаған
әлсіреулер-5%,
 Технологиялық машинаның ерекшелігіне байланысты ақаулардың басқа
түрлері-3% [4].
Статистикалық мәліметтерді бірнеше жыл бойы талдау көрсеткендей,
жылжымалы мойынтіректердің ақаулары әлі де жиі қайталанатын
мәселелердің бірі болып қала береді. Түйіндерді егжей-тегжейлі талдау және
техникалық тексеру кезінде мойынтірек тораптарында ақаулардың пайда болу
себептері анықталды: 50% сапалы емес жаңа мойынтіректерді сатып алу,
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тиісті сақтау шарттары, жөндеу кезінде мойынтіректерді дұрыс орнатпау,
пайдалану кезінде жүктемелердің жоғарылауы [4].
Болашақта
осы
проблемаларды
оқшаулауға
және
роторлы
жабдықтардың мойынтіректерінің сенімділігін арттыруға арналған ұсыныстар
ретінде мыналар болды: мойынтіректерді сатып алу кезеңінде МЕМСТ 5202011 талаптарына сәйкес мойынтірек өнімдерін жеткізетін сенімді
жеткізушілерді таңдаңыз немесе "Протон СПП-УВХ"кешенінің негізінде кіріс
бақылау бөлімін ұйымдастырыңыз.
Мойынтіректердің ішкі және сыртқы сақиналарының бұрмалануын
болдырмау үшін, сонымен қатар түйінге дұрыс төзімділік пен отырғызуды
қамтамасыз ету үшін индукциялық жылытқыштар мен арнайы орнату
құралдарын қолданыңыз [4].
Ақаулардың екінші сегменті (бөлу және теңгерімсіздік) көбінесе
жабдықты жөндеу және жөндеу үшін нақты емес әдістерді бастапқы
қолданумен немесе механизмді пайдалану кезінде осы ақаулардың дамуымен
(мысалы, бөлшектердің жабысуы немесе доңғалақтың тозуы) байланысты.
Ұсынымдар мен шешімдер ретінде калибрленген тақтайшалары бар
лазерлік ортаға дәл келтіру жүйелерін және өз тіректерінде теңдестіруге
арналған портативті құрылғыларды, сондай-ақ теңдестіру машиналарын
қолдану болады. МЕМСТ ИСО 1940-1-2007 талаптарында қалдық
теңгерімсіздік талаптары G0.4, G1, G2.5, G6 дәлдік сыныптары үшін әртүрлі
механизмдер үшін жазылған. 3,…, G4000. Қатты роторларды теңдестіру үшін
BALTECH HBM сериялы көлденең теңдестіру станоктарын қолдану
ұсынылады [4].
Өнеркәсіптік жабдық жұмысының сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін
қамтамасыз ететін үшінші сегмент-майлау материалдарының сапасы. Тек қана
сапалы майлар мен жағармайларды қолдану арқылы энергомеханикалық және
гидравликалық Жабдықтардың жұмыс қабілеттілігі мен апатсыз болуын
арттыруға болады [4].
Себептерді талдау көрсеткендей, проблема дұрыс емес майлау, дұрыс
емес майлау немесе дұрыс емес майлар мен майларды қолдану саласында
жатыр.
Ұсыныс ретінде портативті шағын зертханалармен диагностикалық
өлшеулерді жүргізудің жаңа кестесі құрылды, жағындының басқа түріне
көшу, тығыздағыштардың түрлерін ауыстыру және дәл мөлшерлеу есебінен
пайдаланылатын майлау материалдарының жылдық көлемін 3-4 есе
қысқартуға мүмкіндік беретін стационарлық автоматты майлау жүйесін
орнату [4].
Температура деңгейін бақылау және теледидарлардың көмегімен
температура
дақтарының
дамуын
мезгіл-мезгіл
бақылау
Электр
қозғалтқыштарының қызып кету тенденциясын анықтады. Электр
машиналарының электромагниттік жүйелеріндегі ақаулардың дамуы бастапқы
ақаулардың нәтижесінде пайда болды және қайталама ақаулармен жіктелді.
Бастапқы ақаулар механикалық проблемалар, сондай-ақ майлар мен
96

майлардың ақаулары болды. Температура параметрі әрдайым инертті және
басқа параметрлерге қарағанда кешірек көрінеді (мысалы, діріл немесе
трибологиялық) [4].
Термография электр жабдықтарын, жылу жабдықтарын диагностикалау
үшін, сондай-ақ энергия аудиті үшін техникалық диагностиканың негізгі әдісі
ретінде қолданылады. Механикалық жабдықтар үшін тепловизиялық
камералардың көмегімен тексеру әдістері қосымша болып табылады, олардың
көмегімен басқа аппаратурамен анықталған сол немесе өзге де ақау расталады
[4].
Ақаулар тобының соңғы сегментіне біз тораптардың тозуы мен өндіру,
өз ресурсын игерген жабдықта механикалық байланыстардың әлсіреуі,
тіректер мен Іргетастардың ақаулары, сондай-ақ құбыр байламдары
мәселелерін жатқыздық [4].

34-сурет - Жабдықтың сенімділігі үшін ұсынылатын бағыттар
34-суретте динамикалық Жабдықтың сенімділігін қамтамасыз етуге
көмектесетін ұсынылған бағыттар көрсетілген.
"Сенімділік технологиялары" стратегиясының кешенді тәсілін қолдана
отырып, кез-келген өнеркәсіптік кәсіпорын техникалық қызмет көрсетудің
қаржылық шығындарын едәуір төмендетеді, жөндеу уақытын қысқартады,
қосалқы бөлшектердің қажетті қоймасының көлемін азайтады, сонымен қатар
энергетикалық-механикалық Жабдықтың қауіпсіз және апатсыз жұмысын
қамтамасыз етеді [4].
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі (ТҚКЖ) – бұл
жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу бойынша ұйымдастырушылық және
технологиялық іс-шаралар кешені [4].
ТҚҚЖ жүйесі белгіленген реттілікпен және кезеңділікпен техникалық
қызмет көрсетуді және жөндеуді жоспарлауды, дайындауды, іске асыруды
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қамтиды. Осы мақсаттар үшін ТҚКЖ жүйесінде жөндеу аралық кезеңдердің,
жөндеу циклдерінің ұзақтығының, жабдықтар мен технологиялық
агрегаттарды жөндеудегі (техникалық қызмет көрсетудегі) тұрып қалу мен
еңбек сыйымдылығының нормативтері, жабдықтардың жекелеген түрлерінің
жөндеу жұмыстарын шамамен күтіп ұстау келтірілген, оны жөндеу мен
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөнінде нұсқаулар берілген [4].
ТҚКЖ жүйесі қамтамасыз етуге арналған:
1) Жабдықты жұмысқа қабілетті күйде ұстау және оның күтпеген
жерден істен шығуын болдырмау;
2) Жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді дұрыс
ұйымдастыру;
3) техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасын арттыру және
жөндеудегі тоқтап қалуды азайту есебінен жабдықты техникалық пайдалану
коэффициентін ұлғайту;
4) өндіріс жоспарымен келісілген кесте бойынша жөндеу жұмыстарын
орындау мүмкіндігі;
5) қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды уақтылы дайындауды
қамтиды.
ТҚКЖ жүйесінің негізі техникалық қызмет көрсету және жоспарлыалдын алу жөндеулерінің үйлесімі болып табылады [4].
Технологиялық процестегі жабдықтың маңыздылығына байланысты
жоспарлы-алдын ала жөндеу жоспарлы-мерзімді жөндеу және техникалық
жағдайы бойынша жөндеу әдісі бойынша жүргізілуі мүмкін (қарап тексеру
әдісінен кейін) [4].
Жоспарлы-кезеңдік жөндеудің мәні-жөндеудің барлық түрлері жөндеу
нормативтерімен қатаң белгіленген мерзімде жоспарланады және орындалады
[4].
Техникалық жағдайы бойынша жөндеудің мәні жөндеудің барлық
түрлері мен мерзімдері кезеңдік ТҚК жүргізу кезінде айқындалатын
жабдықтың техникалық жағдайына байланысты белгіленетіндігінде [4].
ТҚКЖ жүйесі қызмет көрсету мен жөндеудің келесі түрлерін
қарастырады:
1) Техникалық қызмет көрсету;
2) ағымдағы жөндеу;
3) Күрделі жөндеу.
Техникалық қызмет көрсету-бұл жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс
қабілеттілігін сақтауға арналған жұмыс кешені [4].
Техникалық қызмет көрсетуді пайдалану (аппаратшылар, машинистер,
операторлар және т.б.) және қызмет көрсететін кезекші персонал (шеберлердің
көмекшілері, кезекші слесарьлар, электриктер, БӨАжА шеберлері және т. б.)
ауысым бастықтарының (учаскелер, бөлімшелер, ауысым шеберлері)
басшылығымен кәсіпорындарда жұмыс орындары мен регламенттер бойынша
қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге асырады [4].
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Жүргізілетін жұмыстардың сипаты мен көлеміне қарай ауысым сайын
қызмет көрсету (ЕО) және мерзімді (ТҚК) техникалық қызмет көрсету [4]
көзделеді.
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету-бұл жөндеу жұмыстары
арасындағы жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етуге арналған негізгі
және шешуші алдын-алу шарасы [4].
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсетуге келесі негізгі жұмыстар
кіреді: сүрту, тазалау, тұрақты сыртқы тексеру, майлау, тығыздағыштарды
көтеру, мойынтіректердің май және салқындату жүйелерінің күйін тексеру,
бекіту бөлшектерінің, қосылыстардың күйін бақылау және оларды көтеру,
жерге тұйықтаудың жарамдылығын тексеру, ұсақ ақауларды жою, ішінара
реттеу, жылу оқшаулауының және жегідеге қарсы қорғаныстың жалпы
жағдайын анықтау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында
қоршау құрылғыларының жағдайын тексеру [4].
Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету технологиялық процесті
тоқтатпай жүргізіледі [4].
Анықталған ақаулар мен ақаулықтар осы ауысымның технологиялық
және кезекші жөндеу персоналының күшімен мүмкіндігінше қысқа мерзімде
жойылуы және ауысым журналында тіркелуі тиіс.
Анықталған ақауларды және ауысым сайынғы техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын есепке алу жөніндегі ауысымдық журнал жұмыс істеп
тұрған жабдықтың техникалық жағдайы мен жұмыс қабілеттілігін көрсететін
бастапқы құжат болып табылады және кезекші жөндеу персоналының
жұмысын бақылау үшін қызмет етеді.
Ауысым журналын ауысым бастықтары немесе кезекші жөндеу
персоналының бригадирлері жүргізеді.
Мерзімді техникалық қызмет көрсету-бұл пайдалану құжаттамасында
белгіленген атқарым мәні немесе уақыт аралығы арқылы орындалатын
техникалық қызмет көрсету. Мерзімді ТҚК жоспарлау жылдық кестеде жүзеге
асырылады.
Үздіксіз технологиялық процесі бар химия өндірістерінің жабдықтары
үшін кезеңдік ТҚК технологиялық регламенттердің талаптарына сәйкес
резервтері жоқ және онсыз технологиялық жүйе жұмыс істей алмайтын
сыйымдылықтарды,
аппараттарды,
агрегаттарды,
машиналарды,
магистральдық құбырлар мен басқа да жабдықтарды жауын-шашыннан
технологиялық тазартуды жүргізу мақсатында жабдықты жоспарлы-кезеңдік
тоқтату (ҚБҚ) кезінде жүргізілуі мүмкін. Жабдық резервте немесе жұмыс
істемейтін кезеңде болған кездегі қалған жабдық үшін [4].
Мерзімді ТҚК-нің негізгі мақсаты жабдықтың жұмыс істеу кезеңінде
анықталмайтын немесе жойылмайтын ақауларды жою болып табылады. ТҚК
негізгі әдісі тексеру болып табылады, оның барысында жабдықтың неғұрлым
жауапты тораптары мен бөлшектерінің техникалық жағдайы айқындалады,
сондай-ақ алдағы жөндеу көлемі нақтыланады.
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Кезеңдік ТҚК жүргізу үшін алдағы жұмыстардың сипаты мен көлеміне
байланысты технологиялық цехтың немесе орталықтандырылған жөндеу
бөлімшесінің жөндеу персоналы тартылуы мүмкін.
Кезеңдік ТҚК жүргізу үшін жабдықты дайындауды ауысым персоналы
дербес жауапты болатын ауысым бастықтарының басшылығымен жүргізеді.
Мерзімді ТҚК кезінде жөндеу персоналы орындауға тиіс жұмыстардың
үлгілік тізбесі жөндеу журналына қосымша түрінде жасалуы тиіс [4].
Жөндеу-бұл жабдықтың жарамдылығын немесе жұмыс қабілеттілігін
қалпына келтіру және жабдық ресурстарын қалпына келтіру бойынша
операциялар кешені.
Жабдықтың
құрамдас
бөліктерінің
зақымдануы
мен
тозу
ерекшеліктеріне, сондай-ақ жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығына
сәйкес ТҚКЖ жүйесінде ағымдағы жөндеу (АЖ) және күрделі жөндеу (КЖ)
жүргізу көзделеді.
Ағымдағы жөндеу-бұл жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
немесе қалпына келтіру үшін орындалатын және жабдықтың жеке бөліктері
мен бөлшектерін ауыстырудан немесе қалпына келтіруден тұратын жөндеу
[4].
Ағымдағы жөндеу кезінде орындалатын негізгі жұмыстардың тізбесі:
мерзімді техникалық қызмет көрсету операцияларын жүргізу; тез тозатын
бөлшектер мен тораптарды ауыстыру; қаптамалар мен жегідеге қарсы жабындарды жөндеу, бояу; тығыздамалар мен төсемдердің қаптамаларын
ауыстыру, Арматураны тексеру; дәлдікке тексеру; Электр жабдығын тексеру.
Нақты жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде орындалуы тиіс
жұмыстардың үлгілік тізбесін жөндеу бөлімшесінің басшысы (цех
бастығының жабдықтау жөніндегі орынбасары, цех механигі немесе учаске
бастығы, шебер) жасайды, кәсіпорынның инженерлік қызметтерінің
басшылары бекітеді және жөндеу журналына міндетті қосымша болып
табылады.
Күрделі жөндеу-бұл жабдықты қалпына келтіру және оның кез-келген
бөлігін, соның ішінде негізгі бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру
арқылы толық немесе толық қалпына келтіруге жуық орындалатын жөндеу
[4].
Күрделі жөндеу кезінде жабдықты ішінара, ал қажет болған жағдайда
толық бөлшектеу жүргізіледі.
Күрделі жөндеу көлеміне мынадай негізгі жұмыстар кіреді: ағымдағы
жөндеу көлеміндегі іс-шаралар; барлық тозған бөлшектер мен тораптарды
ауыстыру немесе қалпына келтіру; оқшаулауды, қаптамалауды, жегідеге
қарсы қорғанысты толық немесе ішінара ауыстыру; машинаны тексеру және
орталықтандыру; жөндеуден кейінгі сынақтар [4].
Жабдықтың белгілі бір түрін күрделі жөндеу кезінде орындалуы керек
жұмыстардың егжей-тегжейлі тізімі ақаулар тізімінде белгіленеді.
ТҚКЖ жүйесі бойынша жөндеуді жоспарлауға арналған нормативтер
жөндеуаралық кезеңнің ұзақтығын, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын орындауға
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арналған уақыт нормаларын, жабдықтың жөндеуде тұрып қалуын, жөндеуге
арналған еңбек шығындарының нормаларын қамтиды [4].
ТҚКЖ жүйесінде нормативтердің оңтайлы мәндері келтіріледі, алайда
жөндеуаралық ресурс нормативінен мынадай ауытқуларға рұқсат етіледі:
►Ағымдағы жөндеу арасындағы±15% ;
►Күрделі жөндеу арасындағы±10%.
Жөндеу аралық ресурс (цикл) - бұл жабдықтың жұмыс кезеңі (жұмыс
уақыты), оның барысында оның тиімділігі қамтамасыз етіледі [4].
Жөндеуаралық ресурстардың екі түрі бар:
1) бірінші күрделі жөндеуге дейінгі ресурс;
2) кезекті жөндеуаралық ресурс.
Бірінші күрделі жөндеуге дейінгі ресурс - бұл жабдықтың басынан
бастап бірінші күрделі жөндеуге дейінгі жұмысы. Оны дайындаушы зауыт
орнатады және техникалық шарттарда көрсетіледі [4].
Кезекті жөндеу аралық ресурсқа жүйелі екі жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығы кіреді.
Нормативтер жөндеу циклінің құрылымын анықтайды.
Ағымдағы жөндеу көлемі күрделі жөндеу көлемінің 10-20% құрайды.
Бұдан басқа, ұлғайған көлемді ағымдағы жөндеу (күрделі жөндеу көлемінің 30
– 40%) қолданылады.
Жабдықтың жөндеуде тұрып қалу уақыты дайындық, жөндеу және
қорытынды (жөндеуден кейінгі) жұмыстарды жүргізу кезеңдерінен құралады.
Дайындық жұмыстарына жабдықты тоқтату, өнімді шығару, тазарту,
шаю, бумен пісіру және т.б. жатады. Жөндеудің ұзақтығына бір жөндеуге
және беріктікке, тығыздыққа және бос жұмыс сынауларына арналған уақыт
кіреді.
Қорытынды жұмыстар-Жабдықты жұмыстық домалату және оны
пайдалану режиміне шығару.
Жөндеудің еңбек сыйымдылығы бір жөндеуді жүргізуге арналған еңбек
шығындарын білдіреді және жабдықтың күрделілігі мен құрылымдық
ерекшеліктерін ескере отырып есептеледі.
ТҚКЖ жүйесі кемшіліктерден бос емес. Жабдықтың сенімділігі мен
жөндеуге жарамдылығын үздіксіз арттыру ТҚКЖ жүйесіне тиісті өзгерістер
енгізуді талап етеді [4].
ТҚКЖ жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары.
1. Жөндеуаралық жүріс нормативтерін ғылыми негіздеу. Қазіргі
уақытта ТҚКЖ жүйесі бірқатар субъективті факторларға байланысты
тәжірибелік-статистикалық нормативтер негізінде құрылады. Жөндеуаралық
жүрістердің техникалық негізделген нормативтерін әзірлеу ТҚКЖ жүйесінің
ғылыми негізін құруға мүмкіндік береді.
2. Жөндеу аралық циклдердің құрылымын жетілдіру. Тозуға төзімді
материалдар мен қорғаныс жабындарын қолдану, Жабдықты күту мен
пайдалануды жақсарту және Жабдықтың сенімділігін арттыруға әкелетін
басқа да шаралар жабдықтың жөндеу аралық жүрісін арттыруға мүмкіндік
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береді. Осылайша, техникалық прогресс жөндеу жұмыстарының минималды
шығындарын қамтамасыз ету үшін жөндеу аралық циклдердің құрылымын
жетілдіруді талап етеді. Жөндеуаралық цикл құрылымын жетілдіру негізінен
жоспарлы (ағымдағы) жөндеулерді қысқарту және жөндеуаралық кезеңдердің
ұзақтығын ұлғайту есебінен мүмкін болады.
3. Жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалу уақытын қысқарту және
жөндеуге еңбек шығындарын азайту. Түйінді жөндеу әдісі жөндеу ұзақтығын
азайтуға
мүмкіндік
береді.
Жөндеу
жұмысшыларының
сабақтас
мамандықтарын игеру жөндеу жұмыстарының тоқтап қалуының төмендеуіне
әкеледі [4].
4. Аялдама жөндеулеріне арналған ЖАЖ жүйесінің нормативтерін
әзірлеу.
5. Жөндеу аралық жүрістердің орташа көрсеткіштерін жабдықтың
жұмысын ескере отырып сараланған көрсеткіштермен ауыстыру:
а) қалыпты жағдайда жұмыс істейтін жабдық (бейтарап орта, төмен
температура);
б) ауыр жағдайларда жұмыс істейтін жабдық (жегіделік орта, жоғары
температура, Елеулі шаңдану және ылғалдылық).
6. Жабдықтың тозу процесінің нормативтерінде есепке алу және
жабдықты пайдалану кезінде шығындарды арттыру қажеттілігі [5].
Бақылау сұрақтары:
1. ТҚКЖ жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары қандай?
2. Күрделі жөндеу деп нені атайды?
3. Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету қалай жүргізіледі?
4. ТҚКЖ жүйесі қызмет көрсету мен жөндеудің қандай түрлерін
қарастырады?
5. Жабдықта ақаулар не себепті пайда болуы мүмкін?
2.2 Жөндеу процесінде оны тексеру кезіндегі жабдықтың ақаулары
Жабдықтың тораптарындағы ақаулықтар оның жұмысы кезінде,
жөндеуаралық қызмет көрсету процесінде және машинаны бөлшектеместен
ағымдағы жөндеу кезінде анықталуы мүмкін [6].
Күрделі жөндеу кезінде машинаны тораптар мен бөлшектерге
бөлшектегеннен кейін бөлшектердің жағдайын тексереді және одан әрі
пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында олардың ақауын анықтауды
жүргізеді [6].
Машиналар мен механизмдердің тораптары мен бөлшектерінің жұмысы
туралы олар шығаратын шудың сипатына баға беруге болады. Бұлғауыштары
бар иінді біліктері бар машиналарда (піспекті сорғылар, компрессорлар,
құрттың тербелмелі араластырғышының жетегі), бітеу тарсылдау
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эксцентриктік
механизм
бөлшектерінің
(эксцентриктік
төлке,
байланыстырушы өзек бастиегі) тозу белгісі ретінде қызмет етеді.
Тісті берілістерде шу тіс профильдерінің тозуының белгісі болып
табылады. Кілтекті және ойма кілтекті қосылыстар бөлшектерінің тозуы бітеу
және өткір шертулермен сипатталады. Соққылардың пайда болу орны
стестокоппен анықталады, ол металл шыбық болып табылады, оның бір ұшы
машина корпусына қолданылады, екінші жағында құлаққа қолданылатын диск
бар.
Цилиндрдегі соққылар піспектік сақиналардың тозуы, піспектік
гайканың әлсіреуі,сақиналық ойықтардың ластануы, піспектік жеңнің тозуы
туралы айтады.
Шудың табиғаты бойынша жылжымалы мойынтіректердің түйіндерінің
жұмысына баға беруге болады. Ол үшін стетоскоптың ұшы мойынтірек
корпусына қолданылады. Қалыпты жұмыс кезінде әлсіз шу естіледі, жұмыста
бұзушылықтар болған кезде Шу күшейеді.
Өткір шу мойынтіректе майлаудың болмауының белгісі болып
табылады. Шулы шу шарларда, роликтерде немесе сақиналарда жаралар пайда
болғанын немесе абразивті шаң мойынтірекке енгенін білдіреді.
Мойынтіректің қонуы әлсіреген кезде білікке саңырау соққылар пайда болады
[6].
Тазартылған бөлшектер олардың техникалық жағдайын бағалау,
ақауларды анықтау және одан әрі пайдалану мүмкіндігін, жөндеу немесе
ауыстыру қажеттілігін анықтау мақсатында ақауларға ұшырайды.
Ақаулық кезінде мыналар анықталады: бөліктің өлшемдері мен
геометриялық пішінінің өзгеруі түріндегі жұмыс беттерінің тозуы; ұсақтау,
жарықтар, жоңқалар, тесіктер, сызаттар, сызаттар, сызаттар, соққылар және
т.б.; иілу, бұралу, бұзылу түріндегі қалдық деформациялар; жылу немесе
ортаның әсерінен физика-механикалық қасиеттердің өзгеруі.
Ақауларды анықтау әдістері:
1. Сыртқы тексеру. Ол ақаулардың едәуір бөлігін анықтауға мүмкіндік
береді: тесіктер, қиғаштар, айқын жарықтар, жоңқалар, едәуір иілу және
бұралу, сынған жіптер, дәнекерленген, дәнекерленген және жабысқақ
қосылыстардың бұзылуы, мойынтіректер мен берілістерде бояу, жегіде және т.
б.
2. Сенсорлық тексеру. Бөлшектердегі жіптердің тозуы мен сынуы,
жылжымалы мойынтіректердегі жылжымалы мойынтіректер мен білік
цапфаларының айналу жеңілдігі, редукторларды білік саңылаулары бойымен
жылжыту жеңілдігі, біріктірілген бөліктердің саңылауларының болуы және
салыстырмалы мөлшері, бекітілген қосылыстардың тығыздығы анықталады.
3. Түрту. Бөлшек жұмсақ балғамен немесе балғаның тұтқасымен
жарықтарды анықтау үшін оңай соғылады, оның болуы дірілдеген дыбыспен
дәлелденеді.
4. Керосин сынамасы. Жарықшақты және оның ұштарын анықтау
мақсатында жүргізіледі. Бөлік керосинге 15-20 минутқа батырылады немесе
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болжамды ақаулы жер керосинмен майланады. Содан кейін мұқият сүртіп,
бормен жабыңыз. Жарықтан шыққан керосин борды ылғалдандырады және
жарықшақтың шекараларын нақты көрсетеді [6].
5. Өлшеу. Өлшеу құралдары мен құралдарының көмегімен ұштасқан
бөлшектердегі тозу және саңылау шамасы, берілген мөлшерден ауытқу,
пішіннің қателіктері және беттердің орналасуы анықталады.
6. Қаттылықты тексеру. Бөлшек бетінің қаттылығын өлшеу нәтижелері
бойынша оның жұмысы кезінде бөлік материалында болған өзгерістер
анықталады.
7. Гидравликалық (пневматикалық) сынау. Корпус бөліктеріндегі
жарықтар мен қабықтарды анықтауға қызмет етеді. Осы мақсатта корпуста
0,2-6,3 МПа қысыммен сұйықтық құйылатын бір тесіктен басқа барлық
тесіктер бітеледі. Қабырғалардың ағуы немесе булануы жарықшақтың болуын
көрсетеді. Сондай-ақ, суға батырылған корпусқа ауа айдауға болады. Болуы
ауа көпіршіктерін көрсеткен қолда бар емес, тығыздығы [6].
8. Магниттік әдіс. Ақаулар бар жерлерде бөлік арқылы өтетін магнит
ағынының мөлшері мен бағытын өзгертуге негізделген. Бұл өзгеріс
ферромагниттік ұнтақты құрғақ немесе керосин (трансформатор майы)
түрінде сыналатын бөлікке қолдану арқылы жазылады: ұнтақ орналасады,
бірақ жарылған шеттерге. Бұл әдіс болат және шойын бөліктеріндегі жасырын
жарықтар мен жарықшақтарды анықтау үшін қолданылады. Стационарлық
және тасымалданатын (ірі бөлшектер үшін) магниттік дефектоскоптар
қолданылады.
9. Ультрадыбыстық әдіс. Ультрадыбыстық толқындардың екі ортаның
шекарасынан шағылысу қасиетіне негізделген (металл және жарықтар,
жарықшақтар, сынықтар түріндегі қуыстар). Ақаулы қуыстан шағылысқан
Импульс орнату экранында жазылады, ақаулықтың орнын және оның
мөлшерін анықтайды. Ультрадыбыстық дефектоскоптардың бірқатар
модельдері қолданылады [6].

35-сурет - Ультрадыбыстық дефектоскоп
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10. Люминесцентті әдіс. Кейбір заттардың ультракүлгін сәулелерде
жарқырау қасиетіне негізделген. Бөлшектің бетіне щеткамен немесе ваннаға
батырумен флуоресцентті ерітінді қолданылады.
10-15 минуттан кейін беті сүртіледі, сығылған ауамен кептіріледі және
оған жарықтар мен тесіктерден сұйықтықты сіңіретін ұнтақтың жұқа қабаты
(магний көміртегі диоксиді, силикагель) қолданылады. Осыдан кейін, бөлік
ультракүлгін сәулелерде қараңғы бөлмеде тексеріледі. Фосфордың жарқырауы
жарықшақтың орналасуын көрсетеді.
Стационарлық және тасымалданатын дефектоскоптар қолданылады. Бұл
әдіс негізінен түсті металдар мен металл емес материалдардан жасалған
бөлшектер үшін қолданылады, себебі оларды магниттік бақылау мүмкін емес.
Дефектоскопия нәтижелері бойынша бөлшектер үш топқа бөлінеді:
жарамды, жөндеуді қажет ететін және жарамсыз. Сұрыптағаннан кейін
бөліктер топтарға бөлінеді, мысалы, түрлі түсті бояумен.
Бөлшектерді ақау табу нәтижелері жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстарының көлемін және жаңа бөлшектерге, қосалқы бөлшектерге,
материалдарға қажеттілікті анықтау үшін негізгі құжат болып табылатын
ақаулар ведомосына енгізіледі. Осылайша, машинаны жөндеу құны
анықталады [6].
№ 2.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Машина бөлшектеріндегі ақауларды анықтау әдістері.
Мақсаты: ақауларды анықтау, бөлшектерді анықтау және ақаулар
тізімін жасау әдістері туралы алған білімдерін бекіту.
Жұмыс барысы:
1. Теориялық материалды зерттеу.
2. Опцияға сәйкес кесте бойынша тапсырманы таңдаңыз.
3. Ақауларды анықтаудың берілген әдістерінің толық сипаттамасын
беріңіз.
4.Тапсырмаға сәйкес ақаулар тізімін толтырыңыз.
3. Қорытынды жасауға.
2-кесте – Тапсырма

нұсқа
1
2
3
4
5

Ақауларды анықтау әдістері
Люминесцентті
Керосин
Ультрадыбыстық
Сыртқы тексеру
Гидравликалық
әдіс
сынамасы
әдіс
Қаттылықты
Сенсорлық
Керосин
өлшеу
Түрту
тексеру
тексеру
сынамасы
Керосин
Люминесцентті
Гидравликалық
Түрту
өлшеу
сынамасы
әдіс
Ультрадыбыстық Люминесцентті
Керосин
Қаттылықты
Магниттік жол
әдіс
әдіс
сынамасы
тексеру
Люминесцентті
Керосин
Қаттылықты Ультрадыбыстық
өлшеу
әдіс
сынамасы
тексеру
әдіс
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Есеп.
Машинаны бөлшектеу кезінде келесі ақаулар анықталды: вагонды беру
бұрандасы бүгілген, беру лимбіндегі үлкен люфт, бағыттағыштар тозған,
жылдамдық қорабындағы беріліс сынған.
Бақылау сұрақтары:
1. Ақауларды анықтаудың қандай әдістері бар?
2. Тазартылған бөлшектер неге ұшырайды?
3. Дефектоскоптар қандай қолданылады?
2.3 Электромеханикалық жабдықтың диагностикасы
Диагноз грек тілінен аударғанда "тану", "анықтау"дегенді білдіреді.
Техникалық диагностика-бұл объектінің техникалық жағдайы туралы
қорытынды жасайтын теория, әдістер мен құралдар.
Электр жабдықтарының техникалық жағдайын анықтау үшін, бір
жағынан, нені және қандай әдіспен бақылау керектігін анықтау керек, ал
екінші жағынан, бұл үшін қандай қаражат қажет екенін шешу керек.
Бұл мәселе екі сұрақ тобын қарастырады:

диагностикаланатын жабдықты талдау және оның нақты
техникалық жағдайын анықтау үшін бақылау әдістерін таңдау,

жабдықтың жағдайын және пайдалану жағдайларын бақылауға
арналған техникалық құралдардың құрылысы [7].
Сонымен, диагноз қою үшін сізге объект пен диагноз қою керек.
Диагноздың объектісі кез - келген құрылғы болуы мүмкін, егер ол кем
дегенде екі өзара алынып тасталатын күйде болса-жұмыс істейтін және жұмыс
істемейтін және онда әр түрлі күйлермен сипатталатын элементтерді бөліп
алуға болады. Іс жүзінде зерттеу кезінде нақты объект диагностикалық
модельге ауыстырылады.
Техникалық жай-күйді диагностикалау мақсатында арнайы жасалған
және диагноз қою құралдарынан диагноз объектісіне берілетін әсерлер
тестілік әсерлер деп аталады [7].
Бақылау және диагностикалық сынақтарды ажыратыңыз. Бақылау
сынағы-бұл объектінің жұмысын тексеруге мүмкіндік беретін кіріс әсерінің
жиынтығы. Диагностикалық тест-бұл ақаулықты іздеуге мүмкіндік беретін
кіріс әсерінің жиынтығы, яғни элементтің істен шығуын немесе ақаулы
түйінді анықтау [7].
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36-сурет - Диагностикалық тест
Диагностиканың орталық міндеті-ақаулы элементтерді іздеу, яғни
орынды анықтау және мүмкін сәтсіздік себептері.
Электр жабдықтары үшін мұндай тапсырма жұмыстың әртүрлі
кезеңдерінде пайда болады. Осыған байланысты диагностика электр
жабдықтарын пайдалану процесінде оның сенімділігін арттырудың тиімді
құралы болып табылады.
Орнатудағы ақаулықтарды жою процесі әдетте келесі қадамдарды
қамтиды:
 бар сыртқы белгілерді логикалық талдау, сәтсіздікке әкелуі мүмкін
ақаулардың тізімін жасау,
 тексерудің оңтайлы нұсқасын таңдау,
 ақаулы түйінді іздеуге көшу.
Қарапайым мысалды қарастырайық. Электр қозғалтқышы жетек
механизмімен бірге оған кернеу берілген кезде айналмайды. Мүмкін себептерораманың жануы, қозғалтқыш кептеліп қалды. Сондықтан статор орамасы мен
мойынтіректерді тексеру керек [7].
Диагнозды неден бастау керек? Статор орамасынан оңайырақ. Тексеру
одан басталады. Содан кейін, қажет болған жағдайда, қозғалтқышты
бөлшектеу және мойынтіректердің техникалық жағдайын бағалау жүзеге
асырылады [7].
Әрбір нақты іздеу логикалық зерттеу сипатына ие, ол үшін электр
жабдықтарына қызмет көрсететін персоналдың білімі, тәжірибесі, түйсігі
қажет. Сонымен қатар, жабдықтың құрылымын, қалыпты жұмыс істеу
белгілерін, істен шығудың мүмкін себептерін білуден басқа, ақаулықтарды
жою әдістерін білу керек және олардан қажетті нәрсені дұрыс таңдай білу
керек.
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37-сурет - Қозғалтқышты тексеру
Сәтсіз элементтерді іздеудің екі негізгі түрі бар - сериялық және
комбинациялық.
Аппаратурада тексерудің бірінші әдісін пайдаланған кезде белгілі бір
тәртіппен орындалады. Әрбір тексерудің нәтижесі дереу талданады, ал егер
сәтсіз элемент анықталмаса, іздеу жалғасады. Диагноз қою тәртібі қатаң түрде
белгіленуі мүмкін немесе алдыңғы тәжірибелердің нәтижелеріне байланысты
болуы мүмкін.
Сондықтан, осы әдісті жүзеге асыратын бағдарламаларды шартты деп
бөлуге болады, онда әрбір келесі тексеру алдыңғы нәтиженің нәтижесіне
байланысты басталады және тексерулер алдын-ала белгіленген тәртіппен
жүзеге асырылады. Адамның қатысуымен қажетсіз тексерулерден аулақ болу
үшін әрдайым икемді Алгоритмдер қолданылады.
Комбинациялық әдісті қолданған кезде объектінің күйі берілген
тексерулер санын орындау арқылы анықталады, олардың тәртібі әр түрлі
болады.
Істен шыққан элементтер алынған нәтижелерді талдау арқылы барлық
сынақтар жүргізілгеннен кейін анықталады. Бұл әдіс барлық нәтижелер
объектінің күйін анықтау үшін қажет емес жағдайлармен сипатталады [7].
Ақаулықтарды жоюдың әртүрлі жүйелерін салыстыру критерийі ретінде,
әдетте, ақаулықты анықтаудың орташа уақыты қолданылады. Басқа
көрсеткіштер де қолданылуы мүмкін - тексерулер саны, ақпарат алудың
орташа жылдамдығы.
Іс жүзінде, жоғарыда айтылғандардан басқа, эвристикалық диагноз әдісі
жиі қолданылады.

108

Мұнда қатаң алгоритмдер қолданылмайды. Ұсынылған сәтсіздік орны
туралы белгілі бір болжам жасалады. Іздеу жүзеге асырылады. Оның
нәтижелері бойынша гипотеза нақтыланады. Іздеу сәтсіз түйін анықталғанға
дейін жалғасады. Көбінесе бұл тәсіл радио аппаратын жөндеу кезінде радио
шеберін қолданады.
Техникалық диагностика ұғымы істен шыққан элементтерді іздеумен
қатар, оны мақсатына сай қолдану жағдайында электр жабдықтарының
техникалық жағдайын бақылау процестерін де қамтиды [7].
Бұл ретте электр жабдығын пайдалануды жүзеге асыратын тұлға
агрегаттардың шығу параметрлерінің паспорттық деректерге немесе ТШ
сәйкестігін айқындайды, тозу дәрежесін, реттеу қажеттілігін, жекелеген
элементтерді ауыстыру қажеттілігін анықтайды, профилактикалық іс-шаралар
мен жөндеулерді жүргізу мерзімдерін нақтылайды [7].

38-сурет - Жабдықты диагностикалаудың эвристикалық әдісі
Диагностикалауды қолдану Электр жабдықтарының істен шығуының
алдын алуға, оның одан әрі пайдалану үшін жарамдылығын анықтауға,
жөндеу жұмыстарының мерзімдері мен көлемдерін негіздеп белгілеуге
мүмкіндік береді [7].
Диагностикалауды жоспарлы-алдын алу жөндеулерінің қолданыстағы
жүйесін және электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді (ЖАЖ
жүйесі) қолданған кезде де, сондай-ақ жөндеу жұмыстары алдын ала
белгіленген мерзімде емес, диагноздың нәтижелері бойынша, егер одан әрі
пайдалану істен шығуға әкелуі мүмкін немесе экономикалық тұрғыдан
орынсыз болатыны туралы қорытынды жасалса, жаңа, неғұрлым жетілдірілген
пайдалану нысанына көшкен жағдайда да жүргізген жөн [7].
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Ауыл шаруашылығында электр жабдықтарына қызмет көрсетудің жаңа
нысанын қолданған кезде:
►кестеге сәйкес техникалық қызмет көрсету;
►белгілі бір кезеңдер немесе жұмыс уақыты арқылы жоспарлы диагноз
қою;
►техникалық жағдайды бағалау бойынша ағымдағы немесе күрделі
жөндеу.
Техникалық қызмет көрсету кезінде диагностика жабдықтың жұмыс
қабілеттілігін анықтауға, реттеулердің тұрақтылығын тексеруге, Жеке
түйіндер мен бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру қажеттілігін анықтауға
қызмет етеді. Бұл жағдайда жалпыланған параметрлер диагноз қойылады,
олар электр жабдықтарының жағдайы туралы ең көп ақпарат алады оқшаулауға төзімділік, жеке түйіндердің температурасы және т.б. [7].
Жоспарлы тексерулер кезінде агрегаттың техникалық жағдайын
сипаттайтын және жабдықты одан әрі пайдалану мүмкіндігін шектейтін
тораптар мен бөлшектердің қалдық ресурсын айқындауға мүмкіндік беретін
параметрлер бақыланады.
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу пункттерінде
немесе электр жабдықтарын орнату орнында ағымдағы жөндеу кезінде
жүргізілетін диагностика ең алдымен орамалардың жағдайын бағалауға
мүмкіндік береді. Орамалардың қалдық ресурсы ағымдағы жөндеу
арасындағы кезеңнен үлкен болуы керек, әйтпесе жабдық күрделі жөндеуден
өтеді.
Орамалардан басқа, мойынтіректердің, контактілердің және басқа
түйіндердің күйін бағалау жүзеге асырылады [7].
Техникалық қызмет көрсету және жоспарлы диагностика жүргізілген
жағдайда электр жабдығын бөлшектемейді. Қажет болған жағдайда
тораптарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін желдеткіш терезелердің қорғаныш
торларын, шығару қақпақтарын және басқа да тез алынатын бөлшектерді алып
тастайды. Бұл жағдайда сыртқы тексеру ерекше рөл атқарады, бұл
терминалдардың, корпустың зақымдануын анықтауға, оқшаулаудың
қараңғылануы арқылы орамалардың қызып кетуін анықтауға, контактілердің
күйін тексеруге мүмкіндік береді [7].

39-сурет - Жабдықтың жағдайын бағалау
110

Диагностикалық параметрлер ретінде жеке түйіндер мен элементтердің
жұмыс ресурсына сыни электр жабдықтарының сипаттамаларын таңдау керек.
Электр жабдықтарының тозу процесі жұмыс жағдайларына байланысты.
Жұмыс режимі мен қоршаған орта жағдайлары шешуші мәнге ие [7].
Электр жабдығының техникалық жағдайын бағалау кезінде тексерілетін
негізгі параметрлер мыналар болып табылады:

электр қозғалтқыштары үшін-ораманың температурасы (қызмет
мерзімін анықтайды), ораманың амплитудалық-фазалық сипаттамасы (орам
оқшаулауының күйін бағалауға мүмкіндік береді), мойынтірек түйінінің
температурасы және мойынтіректердегі алшақтық (мойынтіректердің жұмыс
қабілеттілігін көрсетеді);

сонымен қатар, дымқыл және әсіресе ылғалды бөлмелерде
қолданылатын электр қозғалтқыштары үшін оқшаулау кедергісін қосымша
өлшеу керек (Электр қозғалтқышының қызмет ету мерзімін болжауға
мүмкіндік береді);

іске қосуды реттеу және қорғау аппаратурасы үшін - "фаза-нөл"
ілмегінің кедергісі (қорғау шарттарына сәйкестікті бақылау), жылу релесінің
қорғаныш сипаттамалары, түйіспелі өтулердің кедергісі;

жарықтандыру қондырғылары үшін-температура, салыстырмалы
ылғалдылық, кернеу, қосу жиілігі.
Негізгіден басқа, диагноз қойылған объектінің жағдайы туралы толық
түсінік беретін бірқатар көмекші параметрлерді бағалауға болады.
Экскаватор мен өзі аударғыштың электромеханикалық жабдықтарының
бірыңғай құрылымын құру жағдайында диагностикалық жабдықтың құрамы
едәуір жеңілдетіледі, бұл айтарлықтай экономикалық және пайдалану әсерін
береді.
Бұдан басқа, істен шығу бойынша деректер базасын толықтыру әрбір
жеке электр жетегін диагностикалауға арналған бірегей жабдық пен
алгоритмді пайдаланғанға қарағанда әлдеқайда жылдам болады [8].
Электромеханикалық жабдықтар ақаулар мен ақаулардың пайда болу
қаупіне ұшырайды және өте жоғары апатқа ие. Бүгінгі таңда қолданылатын
ақаулардың алдын-алу және анықтау әдістері сәтсіздіктерді белгілі бір
дәрежеде азайтуға мүмкіндік береді.
Диагностиканың негізгі міндеттері:
- ақау түрін анықтау және оның деңгейін бағалау;
- ол орналасқан үнемі өзгеріп тұратын жағдайларда жабдықтың
жағдайын жедел анықтау;
- қалдық ресурсты анықтау;
- жабдықтың істен шыққанға дейінгі қызмет ету мерзімін болжау.
Соңғы екі тармақты орындауды диагностика жөніндегі маман қолмен
немесе зақымдануды дамытудың электрондық дерекқорын пайдалана отырып,
диагностика жүйесі автоматты түрде жүргізуі мүмкін.
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Осындай дерекқорды пайдалану жабдықтың жағдайын неғұрлым дәл
анықтауға және оның қалдық қызмет ету мерзімін және ықтимал істен
шығуын болжауға мүмкіндік береді. Мұндай базаны fuzzy-логиканы (анық
емес логиканы) қолдану арқылы іске асыруға болады және осындай
ақаулардың алғашқы белгілері пайда болған кезде, эталондық мәндерді
салыстыру және ұқсас жабдықта алынған болса, ол бұл туралы хабарлайды
[8].
Ақаулықты ерте анықтаған кезде (жабдықтың тозуы) Елеулі
бұзылулардың алдын алуға, сондай-ақ қосалқы бөлшектерге алдын ала
тапсырыс беруге болады, бұл қосалқы бөлшектерді сервис орталығынан
жеткізу айтарлықтай уақытты алатын шалғай аудандарда орналасқан тау-кен
кәсіпорындары үшін маңызды.
Диагностика түрін оның толықтығы бөлігінде қолдану туралы шешім
техникалық-экономикалық негіздемеге негізделеді. Мұндай шешім таза
тұтынушы болып табылады.
Бір жағынан, диагностикалық параметрлер кешенін және олардың
функционалды байланыстарын қолдана отырып, жағдайды объективті анықтау
міндеті тұр. Екінші жағынан, материалдық ресурстарды шектеу қажеттілігі
анықталды, яғни экономика диагностикалық міндеттерді едәуір тарылтуы
мүмкін, бұл жабдықтың жағдайын объективті анықтауға теріс әсер етуі
мүмкін.
Біздің ойымызша, ең тиімді нұсқа нақты уақыт режимінде үздіксіз
диагностика жүйесін қолдану болады.
Бұл диагностикалық жүйе Сенсорлардан жабдықтың күйі туралы
ақпарат ала отырып, объектіні үнемі талдайтындығын білдіреді.
Жүйенің негізгі компоненттері берілген блоктарды жинау және талдау,
ұқсас жабдықта жасалған электронды мәліметтер базасы, ол пайдалануға
берілген сәттен бастап зерттелетін объект бойынша мәліметтер базасымен
бірге болады.
Бұл жағдайда диспетчерлеу зерттелетін уақыт аралығындағы
жабдықтың жұмысы туралы есепке сүйене отырып, мүмкін болатын ақаулық
туралы ескерту жасауға мүмкіндік береді.
Экскаватор үшін мұндай проблемалар экскаватордың жұмысында пайда
болатын габариттерден туындаған шамадан тыс жүктемелер, экскаватор
шөмішінің шамадан тыс тереңдеуі, платформаны бұру кезіндегі соққылар,
экскаватордың барлық жетектерінің моментін лақтыру және т. б. болуы
мүмкін.
Өзі аударғыш үшін бұл ұзақ уақыт көтерілуден, өзі аударғыштың жүк
көтергіштігінен, жол төсемінің бұзылуынан және т. б. туындауы мүмкін.
Біздің ойымызша, өзі аударғыш мен экскаватордың электромеханикалық
жабдықтарының қалдық ресурстарын диагностикалау және бағалау жүйесі,
ол 38-суретте көрсетілген алгоритмге негізделуі керек.
Диагностикалық жүйенің мәнін үш бөлікке бөлуге болады:
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- зақымдануларды олардың түрі, ауырлығы және тереңдігі бойынша
жіктеуді құру рәсімі. Зақымдануды дамытудың уақытша тәуелділіктерін құру;
- ақаулықты зерттеу, ақаулықтың пайда болу параметрлерін анықтау
(гармоникалық құрамдағы кернеу, ток, қуат тұтыну және басқа да
шығарылатын параметрлер);
- пайдалануға берілетін жөнделген жабдықтар мен жаңа машиналардың
ақауларын анықтау үшін алынған жіктеуді пайдалану.
Үздіксіз диагностика жүйесі құрамында температура датчиктері, ток
және кернеу датчиктері, ток және кернеу спектрін талдауыштар, қоректендіру
кернеуінің сапасын талдауыштар, қуаттың жоғалуын есептеуіштер, симметрия
емес коэффициенттер мен гармоника есептеуіштері, діріл датчиктері болуы
тиіс. Мұндай жүйенің құрылымы 40-суретте көрсетілген [8].

40-сурет - Зақымдануларды үздіксіз қадағалау және зақымданулардың
деректер базасын пайдалана отырып, қалдық ресурсты бағалау алгоритмі
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Бұл тәсіл бір типтегі агрегаттар үшін статистика жинау сатысында
немесе жетектің жұмыс режимін өзгерту немесе ақаулық туындаған кезде
белгілі бір диагноз қойылған параметрлердің өзгеруін нақты уақыт режимінде
бақылау кезінде ыңғайлы.
Бұл жағдайда өлшеулерді сақтау белгілі бір уақыт аралығында да,
белгілі бір жағдайда да болуы мүмкін, мысалы, қуаттың жоғалу
коэффициентінің мәнін берілген мәнге арттыру.
Бұл ретте өлшенетін параметрлерді асып кету жағдайы басталғанға
дейін де, одан кейін де белгілі бір уақыт аралығында сақтау жүзеге асырылуы
тиіс. Қазіргі заманғы қатаң ақпарат тасымалдаушылардың сыйымдылығы
өлшеу нәтижелерін ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді, бұл, әрине,
статистика жинау мәселесінде оң фактор болып табылады және болашақта
электр жабдықтарының қалдық ресурсын дәлірек есептеуге мүмкіндік береді.
Бақылау сұрақтары:
1. Ауыл шаруашылығында электр жабдықтарына қызмет көрсетудің
жаңа түрін қолданған кезде не істеу керек?
2. Істен шыққан элементтерді іздеудің қандай екі негізгі түрі бар?
3. Ақаулықтарды жою процесіне не кіреді?
4. Техникалық диагностикаға анықтама беріңіз
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41-сурет - Зақымданулардың деректер базасын қолдана отырып, үздіксіз диагностика жүйесінің құрылымы

2.4 Өлшеу аспаптарын қосу және олардың мақсаты
Ауыл шаруашылығы станциялары мен қосалқы станцияларды дұрыс
және үнемді пайдалану үшін олар бақылау-өлшеу аспаптарымен
жабдықталуы тиіс.
Жүктеме мен кернеуді өлшеу үшін амперметрлер мен вольтметрлер
қолданылады. Амперметрлер электр тізбегіне кезекпен қосылады және осы
тізбектің барлық тогы ол арқылы өтеді. Сондықтан амперметрдің өзіндік
кедергісі бүкіл тізбектің кедергісі мен ондағы ток осы қолданылатын
кернеуде өзгермеуі үшін аз болуы керек.
Тікелей қосылған кезде амперметр өлшенетін тізбекке жақын
орнатылуы керек, ал жанама болса, оны орнату орнын кез - келген
қашықтыққа жатқызуға болады, себебі бұл жағдайда ол ток
трансформаторының қайталама қысқыштарына жұқа сымдармен қосылады,
олар арқылы тізбектің барлық жүктеме тогы өтпейді. Н жүктеме тізбегіне
амперметрдің тікелей және жанама қосылуы 42, а суретте көрсетілген.
Станцияларда амперметрлер қоздырғышты қоздыру тізбегіне, жеке
қажеттілік
жүйесінің
шиналарына
және
жоғарылататын
трансформаторлардың шиналарына орнатылады. Олар сондай-ақ аудандық
қосалқы станциялардағы әрбір шығатын желіде және трансформатордың
жүктемесін бақылау үшін трансформатор мен тұтынушылық қосалқы
станцияның НН шиналары арасында орнатылады.
Шәкілде белгіленген амперметрлерді өлшеу шектері генераторлар
немесе трансформаторлар жүктемесінің номиналды тогынан 25% - ға, қысқа
тұйықталған Электр қозғалтқыштарының іске қосу тогын өлшеу үшін 50% ға және қалған жағдайларда кемінде 10% - ға жоғары болуы тиіс.

42-сурет - Желіге амперметрлер мен вольтметрлерді қосу:
а-амперметр, б-вольтметр
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Кернеу мөлшерін өлшеу үшін вольтметрлер қолданылады. Олардың
ішкі кедергісі үлкен, сондықтан олар кернеу өлшенетін тізбектің бөлігіне
параллель қосылады. 380 В-тан жоғары кернеу кезінде вольтметрлер өлшеу
кернеу трансформаторы арқылы қосылады. Вольтметрлерді қосу схемалары
суретте көрсетілген. 42, б.
Станцияларда вольтметрлер генераторлардың (тұрақты токтың)
қоздыру тізбектерінде, генератордың кернеуін өлшеуге арналған
қысқыштарда, құрама шиналарда, оқшаулауды бақылау тізбектерінде және
көтергіш қосалқы станциялардың шиналарында орнатылады. Аудандық
трансформаторлық қосалқы станцияларда вольтметрлер, әдетте, тек төмен
кернеулі шиналарға және кейде шығатын лалагүлдерге орнатылады.
Амперметрлер мен вольтметрлер, бағыттамалы аспаптар түрінде
орындалудан басқа, өздігінен жазатын Тіркеуші аспаптар түрінде орындалуы
мүмкін. Мұндай аспаптар автоматты түрде жұмыс істейтін қызмет
көрсетілмейтін станциялар мен қосалқы станцияларда ток пен кернеуді
бақылау үшін орнатылады.
Құрылғының қағаз таспасында бірнеше күн немесе апта ішінде болған
жүктеме мен кернеудің барлық өзгерістері үнемі байқалады. Өзін-өзі
жазатын құрылғыларға қарапайым қалқан бағыттағыштары сияқты кіреді.
Ваттметрлер электр қуатын өлшеу үшін қолданылады. Олар тұрақты
және айнымалы токтың қуатын өлшей алады.
Олар негізінен айнымалы ток тізбектеріндегі қуатты өлшеу үшін
қолданылады, себебі тұрақты ток кезінде формуланы қолдана отырып,
амперметрлер мен вольтметрлердің көрсеткіштері бойынша өлшеу ыңғайлы:

P=UI(1)

Электродинамикалық жүйенің ваттметрлерінде екі бөлек тізбекті
құрайтын жылжымалы және бекітілген шарғылар бар. Жылжымалы шарғы
шағын қималы сымнан жасалған, ол үлкен қарсылыққа ие және тізбекке
параллель қосылады.
Бекітілген шарғылар үлкен қималы сыммен орындалады, ол төмен
қарсылыққа ие және өлшеу тізбегіне кезекпен қосылады. Екі шарғының
магниттік ағындарының өзара әрекеттесуі кезінде Ваттметр инесінің дұрыс
ауытқуын алу үшін құрылғының әр шарғысының кейбір қысқыштары
Жұлдызшамен белгіленеді.
Бұл қысқыштар шартты түрде генератор деп аталады және оларға қуат
көзінен келетін сымдар қосылады; қалған терминалдарға жүктеме түсетін
сымдар қосылады.
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43-сурет - Қуатты өлшеуге арналған ваттметрлерді қосу схемасы:
а-үш фазалы үш сымды тізбекте, б-фазалық симметриялы емес
жүктемесі бар төрт сымды тізбек
Фазалық симметриялы жүктемесі бар үш фазалы жүйеде белсенді
қуатты өлшеу үшін тек бір ваттметр жеткілікті (ток орамасы фазалардың
біріне кезекпен қосылады, ал кернеу сол фазаның фазалық кернеуіне
параллель болады).
Алайда, ауылдық электр қондырғыларында фазалық асимметриялық
жүктеме жиі кездеседі. Бұл жағдайда екі ваттметрді қолдану керек, олардың
орамалары экстремалды фазаларға, ал кернеулер суретте көрсетілгендей
экстремалды және орта фазалар арасында болады. 43, а.
Үш фазалы тізбектің қуаты екі ваттметрдің алгебралық қосындысы
ретінде анықталады. Мұндай жүктемелер үшін екі фазалы ток және кернеу
орамалары бар бір үш фазалы ваттметрді қолдануға болады, ол бірден үш
фазалы қуат көрсеткіштерін береді.
Асимметриялық фазалық жүктемесі бар төрт сымды тізбекте үш
Ваттметр қолданылады, олардың қосылу схемасы суретте көрсетілген. 43, б.
мұндағы әр ваттметр фазалық қуатты өлшейтіндіктен, үш фазалы қуат алу
үшін барлық үш ваттметрдің көрсеткіштерін қосу керек.
Ваттметрлерді тікелей қосу 5 А дейінгі токтарда және 380 В дейінгі
кернеуде, яғни фазалардың аз қуаты үшін рұқсат етіледі. Ток пен кернеудің
үлкен мәндерінде ваттметрлер (амперметрлер мен вольтметрлер сияқты) ток
пен кернеу трансформаторлары арқылы қосылады. Сонымен қатар, олар үш
фазалы қуатты 250-ден 25 мың кВт-қа дейін өлшей алады. Мұндай
құрылғылардың шкаласы кВт-та шығарылады, бұл құрылғылар
киловаттметрлер деп аталады.
Киловаттметрлер генераторлардың жанындағы станцияларда (статор
тізбегі) жоғарылататын трансформаторларда және жеке мұқтаж
қабылдағыштардың қоректендіру жүйесінде орнатылады. Аудандық қосалқы
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станцияларда олар екінші кернеу шиналарына (6 немесе 10 кВ) орнатылады
және өлшеу трансформаторларының екінші орамаларына қосылады.
Электр энергиясын есептегіштер. Станцияларда өндірілген және
тұтынушыларға берілген электр энергиясын есепке алу үшін электр
энергиясын есептегіштер қолданылады.

44-сурет - Желіге үш фазалы белсенді энергия есептегіштерін қосу
схемалары: a - тікелей, б-көмекші өлшеу трансформаторлары арқылы
Олар генератор кернеуінің шиналарына, шығатын желілерге және
тұтынушылардың төмендеткіш қосалқы станцияларының NN жағына
орнатылады. Активті энергияны есепке алу үшін СО СО бір фазалық
типтерін немесе САЗ (САЗУ) типтерінің индукциялық жүйесінің үш фазалық
есептеуіштерін; ал реактивті энергияны есепке алу үшін - СР4 (СР4У)
типтерінің есептеуіштерін қолданады. Есептегіштердің белгілерінде әріптер
мен сандар мынаны білдіреді: с-есептегіш, О - бір фазалы, а - белсенді
энергия, Р-реактивті энергия, У-әмбебап, 3 және 4 - үш және төрт сымды
желілер үшін.
Есептегіштердің орамалары желіге тікелей қосылуға да, ток пен
кернеудің өлшеу трансформаторлары арқылы да есептелген. Тікелей қосуға
арналған есептегіштер 5, 10, 20, 30 және 50 а - да, ал ток трансформаторлары
арқылы-2000а-ға дейін жасалады; барлық жағдайларда есептегіштің екінші
номиналды тогы 5 А болады.
Тікелей қосу орамалары үшін есептегіштердің номиналды кернеулері:
127, 220 және 380 В, ал кернеу трансформаторлары арқылы - 100 В.
Егер бұл трансформаторлар болса, есептегіштерді 500, 600 В немесе 3,
6, 10 және 35кв жұмыс кернеуі бар станциялар мен қосалқы станциялардың
шиналарына қосуға болады.
43-суретте үш сымды желіге тікелей қосылған кезде saz - I670M сияқты
үш фазалы белсенді энергия есептегіштерін қосу схемаларын көрсетеді
(сурет. 44, А) және ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары арқылы
(сурет. 44, б).
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Қуат жағынан есептегіштер G (генератор) әрпімен белгіленген
қысқыштарға қосылады, екінші h (жүктеме) әрпі шығатын сымдардың
терминалдарын белгілеу үшін қолданылады. Есептегіштердің ток орамалары
(tό) сызықпен қатар, ал кернеу орамалары (oh) фазалық сымдарға параллель
қосылады. Ток және кернеу трансформаторлары сәйкесінше қосылады.
Тұтынушылардың
ауылдық
трансформаторлық
қосалқы
станцияларында есептегіштер ток трансформаторлары арқылы, ал аудандық
қосалқы станцияларда ток және кернеу трансформаторлары арқылы
қосылады.
Қуаты 4-10 кВА, кернеуі 6-10/0,23 кВ бір фазалы трансформаторлық
қосалқы станцияларда СО - 2м типті белсенді энергия есептегіші
орнатылады. Ол бір фазалы трансформатордың артына орнатылған ток
трансформаторына қосылады, сондықтан ол трансформатор арқылы өтетін
барлық электр энергиясын ескереді. Есептегіш PE-75 типті жылу кедергісіне
ие.
Тұтынушылардың кернеуі 6-10/0,4 кВ, қуаты 100-250 кВА бір
трансформаторлық қосалқы станцияларында СА4У немесе СА4И типті
белсенді энергияның үш фазалы индукциялық есептегіштері орнатылады.
Есептегіштер төрт сымды тізбекке арналған және жеті шығысы бар:
әрқайсысы үш ток трансформаторына және біреуі нөлдік сымға қосылу үшін.
Мұндай есептегіштер қуат трансформаторының төмен кернеуі жағынан
шығатын төмен вольтты желілер қосылған шиналарға орнатылады,
сондықтан олар трансформатор өткізетін барлық электр энергиясын ескереді.
Трансформаторларға кіруде және мұндай қосалқы станциялардың
шығатын әуе желілерінде есептегіштер, әдетте, орнатылмайды. Электр
энергиясын есепке алу тікелей тұтынушыларда жүзеге асырылады.
Қуаты 2 X 400 кВА дейінгі трансформаторлары бар екі
трансформаторлық ауылдық қосалқы станцияларда трансформаторлардың
НН жағында есептегіштер орнатылмайды. Жекелеген жағдайларда олар
кернеуді өлшейтін трансформатор болған кезде ВН жағында орнатылуы
мүмкін. Жұмыс кезінде ВН трансформаторлар жағында белсенді және
реактивті энергияны есептеу есептегіштері бар қосалқы станциялар әлі де
кездесуі мүмкін.
Құрылымдық жағынан, есептегіш механизмі тікбұрышты болаттан
немесе пластиктен жасалған жертөледе орналасқан шойын тірекке
орнатылады және пластикалық қақпақпен жабылады.
Әмбебап есептегіштерде қақпақтың алдыңғы жағында алынбалы
қалқан және оны пломбалауға арналған құрылғы бар. Есептегіштер 2,0 дәлдік
класында шығарылады, 3,0 дәлдік класы бар тікелей реактивті энергия
есептегіштерін қоспағанда.
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45-сурет - Электр өлшеу аспаптары
Өлшеу аспаптары олардың мақсатына, қолданылу саласына және
жұмыс жағдайларына байланысты мынадай негізгі қағидаттар бойынша
таңдалуы тиіс:
1) зерттелетін физикалық шаманы өлшеу мүмкіндігі болуы тиіс;
2) аспапты өлшеу шектері өлшенетін шаманың барлық мүмкін
мәндерін қамтуы тиіс. Соңғысының өзгеруінің үлкен диапазонында көп
өлшемді құрылғыларды қолданған жөн; және
3) өлшеу аспабы қажетті өлшеу дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс.
Таңдалған өлшеу құралының класына ғана емес, сонымен қатар
қосымша өлшеу қателігіне әсер ететін факторларға да назар аудару керек:
Токтар мен кернеулердің синусоидалдылығы емес, оны қалыптыдан өзгеше
күйге орнатқан кезде құрылғының орналасуының ауытқуы, сыртқы
магниттік және электр өрістерінің әсері және т. б.;
4) кейбір өлшеулерді жүргізу кезінде өлшеу құралының үнемділігі
(тұтынуы), оның массасы, өлшемдері, басқару органдарының орналасуы,
шкаланың біркелкілігі, көрсеткіштерді тікелей шкала бойынша оқу
мүмкіндігі, жылдамдық және т. б. маңызды рөл атқарады.;
5) аспапты қосу зерттелетін құрылғының жұмысына айтарлықтай әсер
етпеуі тиіс, сондықтан аспаптарды таңдау кезінде олардың ішкі кедергісін
ескеру қажет.
Өлшеу құралын келісілген тізбектерге қосқан кезде кіріс немесе шығыс
кедергілері қажетті номиналды мән болуы керек;
6) аспап МЕМСТ 22261-76 белгілейтін өлшеулерді жүргізу кезінде
қауіпсіздік техникасының жалпы техникалық талаптарын, сондай-ақ
техникалық шарттарды немесе жеке стандарттарды қанағаттандыруы тиіс;
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46-сурет - Электронды автомат
7) өлшеу жүйесінің, корпустың және т.б. анық ақаулары бар; тексеру
мерзімі өткен; стандартты емес немесе ведомстволық метрологиялық
қызметпен аттестацияланбаған, аспап қосылатын кернеулерді оқшаулау
сыныбы бойынша сәйкес келмейтін аспаптарды пайдалануға жол берілмейді.
Өлшеу дәлдігі өлшеу әдісіне және таңдалған құрылғылардың дәлдік
класына байланысты. Құрылғының дәлдік класы оның қателігімен
анықталады. Өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың нақты мәнінен ауытқуы
өлшеу қателігі деп аталады.

47-сурет - Қателіктерді өлшеу құралы
Жұмыс принципі бойынша құрылғылар электромагниттік (Э
шкаласында
көрсетілген),
полярланған,
магнитоэлектрлік
(М),
электродинамикалық (Д), ферродинамикалық, индукциялық, магнитті индукциялық, электростатикалық, діріл, жылу, биметалл, түзеткіш,
термоэлектрлік (Т), электронды (Ф) болып бөлінеді.
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Құрылғы шкаласы
белгілерді көрсетеді

қателік

пен

өлшеу жағдайларын

жіктейтін

48-сурет - Аналогтық құрылғы
МЕМСТ электр өлшеу құралдарының дәлдігінің келесі кластарын
қарастырады- 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; шунттар мен аспаптарға
қосымша резисторлар үшін- 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. Іс жүзінде
жабдықтың жағдайын бағалау кезінде 0,5-2,5 дәлдік класындағы аспаптар,
0,02 - 0,2 аспаптарды тексеру үшін қолданылады. [6]
Бақылау сұрақтары:
1. Өлшеу шегі қандай?
2. Бөлу бағасы қандай? (көп шекті үшін - барлық шектеулер үшін);
3. Сезімталдығы қандай (қараңыз ескерту жоғары)?
4. Құрылғының жүйесі қандай?
5. Қандай электр тізбектерінде құралмен өлшеуге болады?
6. Дәлдік класы қандай?
№ 2.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Электр өлшеу құралдарын зерттеу.
Мақсаты: Электр өлшегіш құралдар бойынша алған білімдерін бекіту.
Жұмыс барысы:
1. Сұрақтарға жауап беріңіз.
2. Кестені толтыру
3. Қорытынды жасауға.
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Бір немесе көп мақсатты
Бір немесе көп шекті
Шегі
Бөлу бағасы Сезімталдық
Шегі

Бөлу бағасы

Сезімталдық

Шегі

Бөлу бағасы

Сезімталдық

Шегі

Бөлу бағасы

Сезімталдық

Амперметр

Вольтметр

Аспап жүйесі
Қандай тізбектер үшін
Дәлдік класы
2. Өлшеу қателігін анықтау.
Екі құрылғы үшін де мұғалім белгілеген жебенің орналасуындағы
абсолютті және салыстырмалы өлшеу қателерін анықтаңыз.
Аспап
А

Шегі

Көрсеткі
жағдайы

Құрылғының Абсолютті
көрсеткіштері қате

Салыстырмалы
қателік, %

Бақылау сұрақтары
1. Құрылғы бір немесе көп шекті құрылғы ма?
2. Бір немесе көп өлшемді құрылғы?
3. Өлшеу шегі қандай?
4. Бөлу бағасы қандай? (көп шекті үшін - барлық шектеулер үшін);
5. Сезімталдығы қандай (қараңыз ескерту жоғары)?
6. Құрылғының жүйесі қандай?
7. Қандай электр тізбектерінде өлшеуге болады
құралмен?
8. Дәлдік класы қандай?
2.5 Принципті монтаждау схемалары
Қазіргі заманғы электр жабдықтары өз жұмысында әртүрлі
алгоритмдерге сәйкес келетін көптеген технологиялық процестерді
қолданады. Оны пайдаланумен, қызмет көрсетумен, монтаждаумен,
жөндеумен және жөндеумен айналысатын қызметкерде олардың барлық
ерекшеліктері туралы сенімді ақпарат болуы қажет.
Әр элементті белгілі бір, стандартты түрде көрсете отырып,
графикалық түрде болып жатқан оқиғаларды ұсыну бұл процесті едәуір
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жеңілдетеді және әзірлеушілердің идеяларын басқа мамандарға түсінікті
түрде беруге мүмкіндік береді.
Электр тізбектері барлық мамандықтағы электриктер үшін жасалады,
конструкцияның әртүрлі ерекшеліктері бар. Оларды жіктеу әдістерінің
арасында бөлу қолданылады:
- принципті;
- монтаждық.
Схемалардың екі түрі де өзара байланысты. Олар бір-бірінен ақпаратты
толықтырады, барлық пайдаланушылар түсінетін бірыңғай стандарттарға
сәйкес орындалады, мақсатына қарай айырмашылықтары бар:
-электрлік тізбектер жұмыс принциптерін және құрамдас элементтердің
өзара әрекеттесуін олардың жұмыс реті бойынша көрсету үшін жасалады.
Олар қолданылатын жүйенің технологиясына енгізілген логиканы көрсетеді;
-монтаждау схемалары электр қондырғысын құрастыру, монтаждау
орындалатын электр жабдығы бөліктерінің сызбалары немесе эскиздері
ретінде дайындалады. Монтаждау схемалары принциптік негізде құрылады
және электр қондырғыларын монтаждау өндірісі бойынша барлық қажетті
ақпаратты, соның ішінде электр қосылыстарын орындауды қамтиды.

49-сурет - Микропроцессорлық қорғанысы бар РЗА панелін электрлік
монтаждау
Суретте көрсетілген қорғаныс панелі көптеген кабельдермен ток пен
кернеудің өлшеу трансформаторларымен, қуатты басқару жабдықтарымен,
жүздеген метр қашықтықта орналасқан логикалық құрылғылармен
байланысады. Оны тек жақсы дайындалған схемаға сәйкес дұрыс жинауға
болады.
Бастапқыда әзірлеуші схемалық диаграмма жасайды, онда ол
қолданатын барлық элементтер мен оларды сымдармен қалай қосу керектігін
көрсетеді.
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Тұрақты ток қозғалтқышын к контакторымен және екі Кн1 және Кн2
түймелерімен электр тізбегіне қарапайым қосудың мысалы осы әдісті
көрсетеді.

50-сурет - Электр қозғалтқышын қосудың негізгі электр схемасы
Контактордың 1-2 және 3-4 қуатты ашық контактілері М электр
қозғалтқышының жұмысын басқаруға мүмкіндік береді, ал 5-6 Кн1 "Бастау"
түймесін 1-3 түйіспесімен басқаннан және босатқаннан кейін кернеу астында
A-B орамасының өзін-өзі ұстау тізбегін құру үшін қолданылады.
Кн2 "тоқтату" батырмасы контактімен к контакторының орамасынан
қуат алады.
Электр қозғалтқышына «1» және и «-» - «2» сымымен белгіленген сым
арқылы «+» кернеуінің оң потенциалы беріледі. Қалған сымдар «5» және «6»
сандарымен белгіленген. Оларды белгілеу тәсілі әр түрлі болуы мүмкін,
мысалы, әріптер мен символдарды қосу арқылы.
Осылайша, схемалық диаграммада орамалардың, коммутациялық
құрылғылардың және байланыстырушы сымдардың барлық контактілері
көрсетілген. Сондай-ақ жұмыс үшін қажетті басқа да мәліметтер белгіленуі
мүмкін.
Схемалық электр схемасы жасалғаннан кейін оған монтаж жасалады.
Онда жұмысқа қатысатын элементтер бейнеленген.
Сонымен қатар, коммутациялық құрылғылардың, түймелердің (Кн1
және Кн2 мысалы), контакторлар мен релелердің барлық контактілері де,
қабылдауды жеңілдету үшін қарастырылған жағдайда ғана (к контакторының
мысалы) көрсетілуі мүмкін.
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51-сурет - Электр қозғалтқышын қосудың электрлік схемасы
Барлық монтаждау бірліктері әрбір позицияға жеке нөмір беріле
отырып нөмірленеді. Мысалы, біздің диаграммада көрсетілген:
►01-қуат тізбектерін қосу терминалы;
►02-электр қозғалтқышының контактілері;
►03-контактор;
►04-«Бастау» түймесі;
►05-«Тоқтату» түймесі.
Батырмалардың, реленің, іске қосқыштардың және схеманың барлық
электр элементтерінің түйіспелері әрбір аспаптың корпусында нөмірленеді
немесе техникалық құжаттамада белгілі бір жағдаймен көрсетіледі.
Сымдардың кескіндері тікелей бағыттағы сызықтармен орындалады
және схемалық схемадағыдай етіп таңбаланады. Қарастырылған нұсқада
оларға 1, 2, 5, 6 нөмірлері берілген.
Күрделі тізбектерді құрастыру кезінде монтаждау және схемалық
схемалармен бірден жұмыс істеу ыңғайлы. Олар жадта сақтау қиын болуы
мүмкін жалпы ақпаратты толықтырады.
Қағазда бейнеленген идеялар нақты жабдықта жүзеге асырылуы керек
және сонымен бірге анық оқылуы, ақпараттылығы болуы керек екенін түсіну
керек. Осы мақсатта кез келген элементке қол қойылады, белгіленеді,
таңбаланады.
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Басқару панельдерінің, шкафтарының алдыңғы жағында жедел
персоналға әрбір электр құрылғысының мақсатын, ал коммутациялық
аппараттарда - әрбір режимге сәйкес келетін ауыстырып қосу органының
жағдайын түсіндіретін жазбалар жасалады.
Кілттер мен түймелер жасалған әрекет бойынша жазылады,
мысалы,"Бастау","Тоқтату", "Тест". Сигналдық шамдарда әсер етуші
сигналдың сипаты көрсетіледі, мысалы, "Блинкер көтерілмеген".

52-сурет - Коммутациялық құрылғыларды белгілеудің мысалы
Панельдің артқы жағында әр элементке қарсы жапсырма (әдетте
дөңгелек пішінді) орналастырылған, оның үстіне монтаж позициясы
көрсетілген, жоғарғы жағында Схема және төменгі жағында монтаждау
схемасы бойынша қысқаша белгі, мысалы, 019/HL3 - сигнал беру шамы
үшін.
Жабдықты монтаждау кезінде сымның әрбір ұшына жарықта жануға
төзімді және қабылданған таңбалауды білдіретін өшірілмейтін сиямен қол
қойылған кембрийлерді кигізеді.
Олар көрсетілген терминалдарға қосылған. Белгілеуде тек "0",
"9"сандары табылған кезде. "6", содан кейін олар артқы жағындағы жазуды
қарастырған кезде ақпараттың дұрыс оқымауын болдырмайтын нүкте қояды.
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53 - сурет- Кембриктердегі жазулардың мысалдары
Қарапайым жабдық үшін бұл әдіс жеткілікті.
Күрделі және тармақталған жүйелерде соңында кері мекен-жай
қосылады. Ол екі бөліктен тұрады:
1. алдымен, артқы жағында қосылған элементтің позициялық белгісі
нөмірленеді;
2. келесі-терминал нөмірі.
Мысалы, Кн2 түймесінің 2 терминалында 5-04-3 қол қойылған
Кембрий киген сым қосылуы керек. Бұл жазба шифрланған:
►5-сымды монтаждау және схемалық схема бойынша белгілеу;
►04 - "Бастау" батырмасының орнату бірлігінің нөмірі»;
►3-Кн1 терминалының №.
Кезектілік тізбегі, сондай-ақ жақшаларды немесе басқа бөлгіштерді
қолдану әртүрлі болуы мүмкін, бірақ оны электр қондырғысының барлық
бөліктерінде біркелкі жасау маңызды.
Таңбалау жұмыс сызбаларына және монтаждау схемасына қатаң
сәйкестікте орындалуы тиіс.

54-сурет - Электр тізбегін орнату фрагментінің мысалы
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Бұл мамандарға бекітілген схеманы қағаз парағындағыдай ыңғайлы
түрде оқуға мүмкіндік береді, оны ақаулықтарды жою немесе
профилактикалық қызмет көрсету кезінде тез жасау керек.
Ақпарат үшін: бұрын сымдардың ұштарын таңбалау орындалды:
 майлы бояулармен белгілеуді қолдана отырып, фарфордан жасалған
ұштықтарды кию;
 соғылған ақпараты бар алюминий жетондарды ілу арқылы;
 тушь немесе қарындаш жазуы бар картон биркаларды бекіту арқылы;
 басқа қол жетімді тәсілдермен.
Орнату схемасы сым қосылыстарының кестесін толықтыра немесе
ауыстыра алады. Ол көрсетеді:
 әр сымды таңбалау;
 оны қосудың басталуы;
 кері соңы;
 металл маркасы, түрі, көлденең қимасы;
 басқа мәліметтер.
Әрбір электр қондырғысының міндетті элементі күрделі учаскелерде
әрбір жеке жалғау үшін немесе бірнеше жай ғана жалғау үшін жасалатын
кабельдік журнал болып табылады. Онда әр кабель қосылымы туралы толық
ақпарат бар.
Мысалы, 110 кВ қосалқы станцияның ашық тарату құрылғысында 25
әуе электр желілерінің жұмысын басқаратын қуатты секциялы шиналары мен
ажыратқыштары бар әрбір ӘЖ үшін монтаждау қосылымы жасалады. Оған
құжаттамада және жабдықта көрсетілетін жеке нөмір беріледі.
Осы АТҚ-дан №19 желілерге негізгі елді мекен бойынша жедел
диспетчерлік атау және монтаждау белгісі беріледі, мысалы, 19-СЛ, ол
қосалқы станциядағы осы ӘЖ екінші кабельдік желілерін қоса алғанда,
барлық жабдыққа қойылады.
Кабельдің желіге тиесілігінен басқа кабель журналында және жабдықта
оның атрибуты мақсаты бойынша көрсетіледі, мысалы,
- ток немесе кернеудің өлшеу тізбектеріне;
- автоматика немесе басқару;
- қорғау;
- дабыл;
- бұғаттау;
- басқа екінші құрылғыларға.
Электр тізбектерін орнату кезінде әртүрлі ұзындықтағы кабельдік
желілерді пайдалануға болады. Панельге немесе шкафқа кіре берісте
олардың саны өте үлкен болуы мүмкін.
Олардың барлығы екі ұшында, сондай-ақ ғимараттың қабырғалары мен
басқа да құрылыс конструкциялары арқылы өту кезінде белгіленеді.
Кабельге оның тиістілігін, мақсатын, маркасын, өзектердің құрамын
көрсететін ақпараты бар бирка ілінеді. Оны кесу кезінде әрбір сым
таңбаланады. Электр тізбегіне қосылған ұштарға кабельге тиістілігі,
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клеммникте коммутацияланатын клемманың нөмірі және тізбектің белгіленуі
туралы ақпарат жазылады.
Резервтегі кабельдің бос талсымдары жұмысшылар сияқты шақырылуы
және таңбалануы тиіс. Бірақ іс жүзінде бұл талап сирек кездеседі.
Жергілікті жағдайларға сәйкес олар кейде жалпы қабылданған
ережелерден алшақтайды, схемаларды сызуды және электр тізбектерін
орнатуды олардың табиғаттан оқылуына зиян келтірмейді.
Көбінесе бұл көрінеді:
- реле мен аспаптардың түйіспелі түйіндеріне тікелей бөлшектерді
аспалы монтаждау;
- қысқа, жақсы ажыратылатын секіргіштерді орнату.
Vd4 және VD5 диодтарын K3 және K4 релесінің A-B орамдарының
терминалдарына параллель орнату мысалы орнату схемасының фрагментінде
көрсетілген.

55-сурет - Монтаж схемасының фрагменті
Бұл жағдайда олар таңбалаусыз және қолтаңбасыз тікелей орнатылады.
Сол фрагмент сол реле орамаларының бірдей терминалдары мен
орамалары арасында секіргішті орнатуды көрсетеді.
Электр жабдығын монтаждау қағидатты және бірыңғай қағидалар
бойынша құрылған монтаждау схемалары бойынша орындалады. Жөндеу
және пайдалану жұмыстары тез әрі сапалы жүргізілуі үшін ол көрнекілік,
қолжетімділік, ақпараттылық талаптарына жауап беруі тиіс [10].
2.6 Өлшеу аспаптары шкаласындағы шартты белгілер
Көрсеткіш өлшеу құралдары: вольтметрлер, амперметрлер, омметрлер
және т.б. - таразыларға ие.
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Масштаб-бөліністер қолданылатын жебе қозғалатын тегіс немесе
цилиндрлік бет.
Кейде құрылғының шкаласы тек бір, ал кейде бірнеше, ал өлшеу
индикаторы-тек бір көрсеткі. Келіңіздер, бұл қандай таразылар және оларды
қалай пайдалану керек, ештеңе шатастырмау үшін.

56-сурет - Амперметр құрылғысының шкаласы
Алдымен, бұл таразылар әртүрлі екенін атап өтеміз. Біріншіден, ең көп
тарағандары-аталған таразылар, яғни бөлімдер өлшенетін шамалардың тиісті
бірліктерімен бағдарламаланатын таразылар, олар аяқталған таразылар.

57-сурет - Градуирленген шкала

132

Екіншіден, шартты шкалалар бар. Егер құрылғыда бірнеше ауыспалы
өлшеу шегі болса, онда масштаб сөзсіз шартты болады және бірдей бөлімдер
пайдаланушы белгілеген шектердің әрқайсысында әр түрлі болады.

58-сурет - Шартты шкала
Құрылғының шартты шкаласы бойынша қазіргі уақытта өлшенетін
шаманың нақты мәнін анықтау үшін бөлу бағасын, бөлінген жерге дейінгі
бөлімдер санын және көрсеткі қай жерде тоқтағанын біліп, бөлу бағасына
көбейту керек.
Егер бөлу бағасы анық болмаса, оны оңай табуға болады, ол үшін
шкаладағы екі белгілі мәннің арасындағы айырмашылық алынады және осы
мәндер арасындағы бөліністер санына бөлінеді.
Мысалы, қызыл шкаланың ені 10 вольт, ал бөлімдер саны 50 екендігі
белгілі, яғни қызыл шкаланың бөліну бағасы 200 мВ құрайды.

59-сурет - Шартты шкала
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Егер шкалада нөл белгісі болса, онда масштаб нөл деп аталады. Егер
нөл болмаса, онда масштаб нөлдік емес деп аталады. Нөлдік шкалаларға
келетін болсақ, олар өз кезегінде бір жақты және екі жақты болып бөлінеді.
Жоғарыдағы фотода бірден жеті нөлдік шкаланы көре аласыз.

60-сурет – Нөлдік шкала
Бір жақты нөл шкаланың басында орналасқан (суреттегідей, бір жақты
шкаласы бар вольтметрдің басы), ал екі жақты үшін - ортасында немесе
соңғы және бастапқы белгілер арасында. Сонымен, нөлдің орналасуына
байланысты екі жақты таразылар асимметриялық және симметриялы болып
бөлінеді.
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61-сурет - Симметриялы шкала
Симметриялық шкаланың ортасында нөл, асимметриялы - шкаланың
ортасында емес. Егер масштаб нөл болмаса, онда экстремалды белгілер
өлшемдердің жоғарғы және төменгі шектерін білдіреді. Жоғарыдағы суретте
симметриялы екі жақты шкаласы бар миллиамперметр көрсетілген, бөлу
бағасы 50 мкА, себебі 0,5 мА / 10 = 0,05 мА немесе 50 мкА.
Өлшенетін шамалары бар шкаланың екі іргелес бөлімдері арасындағы
бұрыштық және сызықтық қашықтықтардың байланыс сипатына байланысты
таразылар біркелкі емес, біркелкі, логарифмдік, қуат және т.б. дәл өлшеу
үшін біркелкі таразыларға артықшылық беріледі.
Ең кең бөлімнің енінің ең тарға қатынасы 1,3-тен аспаса, бөлудің
тұрақты бағасымен шкаланы біркелкі деп санауға болады.
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62-сурет - Біркелкі шкала
Өлшеу құралының алдыңғы жағында, масштабтан алыс емес жерде,
әдетте, қажетті белгілер орналастырылған: өлшем бірлігі, МЕМСТ,
құрылғының дәлдік класы, фазалар саны және ток түрі, осы өлшеу
құралының сыртқы электрлік және магниттік өрістерден қорғалу санаты,
жұмыс жағдайлары, жұмыс жағдайы, өлшеу тізбектерінің оқшаулау
беріктігінің шекті кернеуі, токтың номиналды жиілігі, егер өнеркәсіптік 50
Гц-тен өзгеше болса, мысалы, 500 Гц, жерге қатысты позиция, құрылғы түрі,
жүйесі, шығарылған жылы, зауыт нөмірі және басқа да маңызды
параметрлер.
Электр-бұл ерекше нәрсе. Ол көрінбейді, бірақ үлкен жұмыс жасай
алады және өзінің өлшем бірліктерімен бірқатар параметрлерге ие:
 Кернеу: В немесе V - вольт.
 Ток: А-ампер.
 Қуат:
 Белсенді: W немесе В-ватт.
 Толық: В * А немесе ВА - вольт-ампер.
 Белсенді және реактивті қуат коэффициенті: өлшемсіз шама.
 Энергия: кВт * сағ немесе кВ-киловатт-сағат, Дж-джоуль.
 Ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысу бұрышы: ° - градус, -90°
- +90°.
 Фазалар
саны: пәтерлерде - 1, трансформаторлық қосалқы
станцияларда және электр қалқандарында-3, кейбір электр қабылдағыштарда
(мысалы, компьютерлерде) фазалар саны 24-ке жетуі мүмкін.
 Жиілік: Гц -герц.
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Электр энергиясы өткізгіштер арқылы беріледі және өзіндік
сипаттамалары бар әртүрлі электр қондырғыларымен түрлендіріледі:
 Қарсылық: белсенді және реактивті, сонымен қатар импеданс-Ом деп
аталатын толық.
 Сыйымдылығы: F немесе F-фарад.
 Индуктивтілік: GN немесе h - генри.
 Магниттік индукция: tl немесе T-Tesla.
Жылжымалы рамалы магнитті
электрлік аспап

Шкаланың көлденең қалыбы

Жылжымалы магниті бар магнитті
электрлік аспап
Электромагниттік аспап

Шкаланың тік қалыбы

Электродинамикалық аспап
Ферродинамикалық аспап
Индукциялық аспап
Магнитті индукциялық аспап
Электростатикалық аспап
Оқшауланған түрлендіргіш және
магнитті электрлі өлшеуіш
механизмі бар термоэлектрлік
аспап
магнитті электрлі өлшеуіш
механизмі бар түзегіш аспап
Сыртқы магнит өрістерінен
қорғау
Сыртқы электростатикалық
өрістерден қорғау

Шкаланың көкжиекке белгілі бір
бұрышындағы көлбеу жағдайы,
мысалы 60
Жердің магнит өрісіндегі аспапты
бағдарлау бағыты
Өлшеу диапазонына пайыздағы
ауытқуды нормалау кезіндегі
нақтылық класы
Шкала ұзындығынан пайыздағы
ауытқуды нормалау кезіндегі
нақтылық класы
Өлшеу тізбегі корпустан
оқшауланған және 2кв кернеуімен
сыналған
Жиілікті қалыпты (номиналды)
мән
Тұрақты тоқты өлшеу

2

500 Гц
-

Айналмалы тоқты өлшеу

Тұрақты және айналмалы тоқты
өлшеу

63-сурет - Электр өлшеу аспаптарының шкаласындағы шартты белгілер
Бұл кестеде таразылардан табуға болатын негізгі белгілердің декодтауы
көрсетілген. Бұл қысқаша мақала сізге дұрыс үйренуге, өлшеу құралдарын
қолдана отырып өлшеуге көмектеседі деп үміттенеміз [10].
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Тиісінше, әр параметр өзінің өлшеу құралын қажет етеді. Мысалы,
тұрақты ток өлшеу құралы айнымалы мәнді өлшеу үшін жарамсыз болуы
мүмкін. Немесе аспап көтере алмай қалуы мүмкін қоса берілетін кернеу,
дегенмен көтере алады өлшенетін ток. Ол үшін шкаланың жанында МЕМСТ
23217-78-де бекітілген белгілер қолданылады.
Көптеген өндірушілер мен сандық электр өлшеу құралдарының
көптеген модельдері осы мақалада олардың белгілерінің толық спектрін
қамтуға мүмкіндік бермейді, бірақ жалпы қағидалар қарапайым: бастысы –
ток немесе кернеудің дұрыс түрін және өлшеу шегін таңдау және, әрине,
қауіпсіздік ережелерін сақтау [11].
Бақылау сұрақтары:
1. Шкаласы деп нені атайды?
2. Шкалалардың қандай түрлері бар?
3.Электр деп нені атайды?
2.7 Электр жабдықтарының істен шығуының негізгі себептері
Электр желісінің сенімділік қасиетін зерттеудегі маңызды әдістемелік
аспект - "сәтсіздік"ұғымы. Істен шығу деп объектінің өз функцияларын
рұқсат етілген уақыттан артық қажетті көлемде (мөлшерде) орындау
қабілетін көзделмеген тоқтатуы немесе жоғалтуы түсініледі.
Электр желісінің істен шығу себептері көп жағдайда электр желілік
объектілердің
жабдықтарында,
аппаратураларында
және
конструкцияларында бүліну немесе оларды жою бойынша кезек күттірмейтін
іс-қимылдарды қабылдауды талап ететін желі элементтерінде жол
берілмейтін режимдік параметрлердің пайда болуы мүмкін.
Электр желісі элементтерінің зақымдануының, энергетикалық
қондырғылардың техникалық (технологиялық) жағдайы параметрлерінің жол
берілмейтін ауытқуларының, сондай-ақ энергия қондырғыларының (оның
ішінде жабдықтың зақымдануынсыз) және энергия қабылдағыштардың
толық немесе ішінара жоспарланбаған ажыратылуының барлық жағдайлары
салдарының ауырлығына қарай апаттар мен оқыс оқиғаларға бөлінетін
технологиялық бұзушылықтарға жатады.
Барлық технологиялық бұзушылықтар тергеуге және есепке алуға
жатады, бұл ұзақ пайдалану мерзімі ішінде электр желілеріндегі апаттылық
бойынша деректер базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Барлық технологиялық бұзушылықтар сәтсіздікке әкелмейтінін
көрсетуге болады. Мысалы, 2 тізбекті ӘЖ-нің бір тізбегіндегі сым үзілген
кезде технологиялық бұзушылық орын алады, ал егер жұмыста қалған басқа
желі тізбегі қажетті қуатты беруге мүмкіндік берсе, онда желінің істен шығу
жағдайы болмайды.
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Бір тізбекті ӘЖ рұқсат етілген қысқа мерзімді ажырату кезінде, егер,
мысалы, ол найзағайдың сызыққа түсуіне байланысты ажыратылған болса
және АҚҚ әрекеттерімен сәтті қосылған болса, желінің істен шығуы
болмайды.
Сенімділік теориясында, әдетте, кенеттен сәтсіздік қабылданады, ол
объектінің бір немесе бірнеше параметрлерінің мәндерінің күрт өзгеруімен
сипатталады.
Пайдалану кезінде жиі кездесетін өнімдердің істен шығуы мыналарды
қамтиды.
Кенеттен істен шығу ақаулар мен зақымданулардың жиналуына
байланысты бір немесе бірнеше құрылымдық параметрлердің күрт
өзгеруімен сипатталады.
Мысал ретінде электр стартерінің бос піспекті роликті муфтаның
серіппесінің сынуына байланысты істен шығуы мүмкін. Серіппе стартер
жетегінің шамадан тыс жүктелуінен бұзылуы мүмкін.
Егер жетектің берілісі қозғалтқыштың ұшқышымен іліністен шықпаса,
электр стартері істен шығуы мүмкін. Содан кейін Стартер зәкірінің таралуы
орын алады.
Біртіндеп сәтсіздік өнімнің бір немесе бірнеше параметрлерінің
біртіндеп өзгеруімен байланысты.
Біртіндеп істен шығудың мысалы-шам шамының картриджінің немесе
фараның оптикалық элементінің жегідесі, нәтижесінде жарықтылық
біртіндеп төмендейді, соның ішінде шамның негізі мен картридж арасындағы
өтпелі кедергінің жоғарылауына байланысты.
Өнім немесе жүйе элементінің тәуелсіз істен шығуы басқа
элементтердің зақымдалуына және істен шығуына байланысты емес. Мұндай
сәтсіздіктерге механикалық ақаулар жатады-құрастыру технологиясының
бұзылуына байланысты электр стартер жетегін бөлшектеу және т. б.
Тәуелді сәтсіздік өнімнің жеке элементтерінің зақымдалуына және
істен шығуына байланысты.
Мысалы, түйіспесіз тұтану жүйесі коммутаторының шығу
транзисторының жылу түйіспесі кезінде, бұл коммутатордың Капот
астындағы жылу кернеулі жерде орналасуына байланысты болуы мүмкін.
Шығу транзисторының р-п ауысуы тұтану шарғысы ашық тізбекке жұмыс
істеген кезде бұзылуы мүмкін (орталық сым дистрибьютор қақпағының
ұясынан шыққан кезде).
Толық сәтсіздік-сәтсіздік, содан кейін өнімді мақсатына сай пайдалану
мүмкін емес немесе мүмкін, бірақ сонымен бірге бір немесе бірнеше
конструкция параметрлерінің мәндері рұқсат етілген шектерден тыс болады,
яғни.өнімнің өнімділігі төмендейді.
Мұндай сәтсіздіктерге генератордың түзеткішінің қосымша иығының
диодының бұзылуы, шығу кернеуі мен генератордың тогы күрт төмендеген
кезде жатады.
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Үзік-үзік істен шығу туындайды, өзін-өзі шеттетеді және өзінің сипаты
бойынша бірдей болып табылады. Ақаулардың бұл түрі электронды басқару
блоктарына тән және оны "суық" дәнекерлеу, дұрыс таңдалмаған қосылыс
немесе гель, қуатты транзисторлардан немесе диодтардан жылуды қисынсыз
алып тастауға байланысты болуы мүмкін.
Құрылымдық ақаулар конструкция кезіндегі қателіктермен немесе
қолданыстағы конструкцияның жетілмеген әдістерін қолданумен, сондай-ақ
дұрыс таңдалмаған компоненттермен байланысты. Мысал ретінде
резонанстық жиіліктердің сәйкес келуіне байланысты жұмыс кезінде пайда
болатын құрылымдық бекіту элементтерінің сынуы болады.
Өндірістің істен шығуы өндіріс технологиясының бұзылуымен және
бөлшектерді дайындаудың қажетті дәлдігін қамтамасыз етпейтін жабдықты
қолданумен байланысты. Бұл сәтсіздіктердің әртүрлі себептері бар және
оларды анықтау өте қиын.
Пайдаланудан істен шығу пайдалану ережелерін бұзу салдарынан
немесе көзделмеген сыртқы әсерлерге байланысты болады.
Агрегаттардың барлық істен шығуынан 200-300 мың км жүріс көлік
құралының жұмыс істеуі үшін электр жабдықтарының бұйымдарына
шамамен 10 келеді... Барлық сәтсіздіктердің 12%.
Бір сәтсіздікті жоюдың орташа күрделілігі-0,5...0,7 адам-сағ. қосалқы
бөлшектерге арналған шығындар 6-ға дейін...автомобильдің барлық қосалқы
бөлшектері құнының 7%.
Диагноз қою мүмкіндігін ескере отырып, өнімдер мен жүйелердің
негізгі сәтсіздіктерін қарастырыңыз, бұл сізге өнімнің немесе компоненттің
шекті күйінің моментін анықтауға мүмкіндік береді.
Электрмен жабдықтау жүйесінің негізгі ақаулары:
 генератор қондырғысының қоздыру орамаларындағы үзілістер
ораманың түйіспелі сақиналармен немесе статор орамаларымен жалғанған
жерлерінде нашар дәнекерленуіне байланысты сым оқшаулауының нашар
тазалануына байланысты;
 түйіспелі сақиналар мен щеткалардың пайдаланудың соңына жақын
немесе шаңды жерде көлікті пайдалану кезінде тозуы;
 статор орамаларының шарғыаралық тұйықталуы және статор
теміріне ораманың жабылуы, газаралық оқшаулаудың нашар болуына
байланысты немесе генератор ресурсының соңында статор пакетінің
дәнекерлеуі бұзылған кезде (темір статор пластиналары бір-біріне ауысады)
немесе статордың алдыңғы бөліктеріне оқшаулау технологиясы бұзылған
кезде;
 борттық желідегі артық кернеулер салдарынан немесе диодтарды
өндіру технологиясы бұзылған кезде түзеткіш блок диодтарының тесілуі
немесе үзілуі.
Мысалы, автомобильдерді электронды басқарылатын жанармай құю
жабдықтарымен жабдықтаған кезде, электромагниттік саптаманың
орамасындағы токтың үзілуі борттық желіде қысқа мерзімді "экстраток"
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тудырады. Бұл ток импульстері диодтың ауысуы арқылы тесіліп, диод
біртіндеп істен шығады;
 щетка ұстағыштың сынуы;
 жетек белбеуінің әлсіреуі, шамадан тыс кернеуі немесе үзілуі;
 жетек жағынан генератордың қақпағындағы мойынтіректің астына
отыратын орынның тозуы;
 майлаудың
болмауынан немесе мойынтіректің генераторлық
қондырғысын құрастыруға "квадратталған" шармен және теңдестірілмеген
ротормен байланысты мойынтіректердің бұзылуы немесе олардың шамадан
тыс тозуы.
Кернеу реттегішінің негізгі істен шығуына жартылай өткізгіш
құрылғылардың сынуы, реттелетін кернеу деңгейінің нормадан ауытқуы 13,7
жатады... 14,2 В, корпустың тығыздығының бұзылуы және жартылай
өткізгіш элементтер кристалдарының жарықтары.
Генераторлық қондырғылардың істен шығуы мотор-тестердің
көмегімен Шығыс кернеуінің осциллограммасы бойынша анықталады.
Батареялардың негізгі ақаулары:
 кернеу реттегішінің дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты зарядтауға
немесе зарядтың жетіспеуіне байланысты батареяның тез тозуы. Қайта
зарядтау судың тез жоғалуына және оң батарея торларының жегідесіне
әкеледі, ал пластиналар мен сепараторлардың жоғарғы жиектерін ашуға
болады. Бұл батареяның жарылуына әкелуі мүмкін. Толық емес зарядта
аккумулятордың өнімділігі белсенді массаның тез еруіне байланысты
біртіндеп нашарлайды, бұл теріс температурада электролиттің қатып
қалуына және батарея корпусының бұзылуына әкеледі;
 батарея процесінде үнемі пайда болатын ауыспалы зарядтар мен
разрядтар кезінде оң белсенді масса біртіндеп ериді және химиялық
реакцияға қатысатын оның мөлшері азаяды;
 полюстің терминалдарының тотығуы, бұл батарея мен борттық желі
арасындағы тізбектің бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда электр стартері
ішкі жану қозғалтқышын іске қоспайды.
Аккумуляторға мультиметр көмегімен диагноз қойылады, онда
вольтметр, амперметр, контейнерлердің өлшеу көпірі, индуктивтілік пен
қарсылық немесе батарея зондтары бір уақытта біріктіріледі.
Пайдалану кезінде электр стартерінің келесі істен шығуы орын алады;
 жетектің еркін жүрісінің муфтасын тығындау;
 білікпен ойма кілтекті қосылыстағы жетек тістегершігінің тозуы
немесе сыналануы;
 коллектор мен зәкірдің таралуы, бұл кіріктірілген редукторы бар
стартерлерге немесе қозғалтқыштың ұшқышының тістеріндегі жетектің
берілісі кептелген жағдайларда жиі кездеседі;
 жетекті реттеуді бұзу, бұл стартер қосылған кезде жетек
редукторына қозғалтқыштың ұшқышымен қосылуға мүмкіндік бермейді;
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тартқыш реле терминалының тотығуы немесе реленің ұстап тұрған
орамасының үзілуі;
 Зәкір коллекторының тотығуы немесе ластануы;
 қылшықты ұстағышта оның деформациялануына немесе ластануына
байланысты щеткалардың қатып қалуы;
 қоздыру орамасының стартер корпусына тұйықталуы;
 корпуста стартер зәкірінің сыналануы;
 реле орамаларындағы немесе стартер зәкіріндегі қысқа тұйықталу.
Стартерді диагностикалау параметрлері жұмыс істемейтін ток күші мен
стартер білігінің айналу жиілігі болуы мүмкін.
Тұтану жүйесі шамамен 10 құрайды...электр жабдықтарының барлық
істен шығуының 12% - ы және 80% жағдайда бұл істен шығулар отын
шығынының артуына себеп болады (5-ке...6 %) және қозғалтқыш қуатын,
сондай-ақ автомобильдің динамикалық сапасын төмендету. Тұтану жүйесінің
тән ақаулары:

жоғары кернеулі сымдардың оқшаулауының сынуына байланысты
оталдыру білікшелерінде жоғары кернеудің болмауы; оталдыру білікшесінің
жылу конусында күйіктің пайда болуы, сондай-ақ шам оқшаулағышының
қабаттасуына байланысты; классикалық немесе контактілі-транзисторлық
тұтану жүйесінің ажыратқыш тұтқасының кептелуі және контактілердің
жануы салдарынан бастапқы тізбектегі үзілістер; дистрибьютордың жоғары
вольтты қақпағының орталық көмірінің бұзылуы немесе қатып қалуы;
дистрибьютордың жүгіргішінде кедергі келтіретін резистордың бұзылуы
немесе жануы; тұтану шарғысының бастапқы орамасының үзілуі және
коммутатордың Шығыс транзисторының;

қозғалтқышты іске қосудың немесе оның іркіліспен жұмыс
істеуінің қиындығы: оталдыру білікшелерінде күйіктің пайда болуы; үзу
тетігі мен таратқыш бөлшектерінің тозуы (металл-керамикалық
мойынтіректер мен тұтану уақыты бұрышының ортадан тепкіш реттегішінің
бөлшектері); үзу тетігі түйіспелері арасындағы саңылаудың бұзылуы;
дистрибьютордың жоғары вольтты қақпағының ластанған беті учаскелері
бойынша аражабындардың пайда болуы; тұтану шарғысы орамаларындағы
орамаралық тұйықталулар; таратқыштың жоғары вольтты қақпағының
тесілуі;

контактісіз немесе контактілі транзисторлық тұтану жүйелерінде
қосымша резистордың жануына байланысты электр стартерін өшіргеннен
кейін қозғалтқышты тоқтату.
Оталдыру жүйесінің диагностикалық параметрлеріне ұшқын
штепсельдеріндегі разряд процесінің өту формасын жатқызуға болады
(сурет. 58) немесе осциллографтың немесе мотор-тестердің көмегімен
анықталған тұтану шарғысының бастапқы кернеуі.
Бензин қозғалтқыштарын басқарудың электронды жүйелерінің жиі
кездесетін ақауларына (оларды кейде компьютерлік жүйелер деп атайды)
мыналар жатады:
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оларға салқындатқыш сұйықтықтың, майдың немесе бензиннің
түсуіне байланысты алмалы-салмалы қосқыштар түйіспелерінің тотығуы;
 сымдардың үзілуі немесе датчик пен электрондық блок арасында
қосылыстың болмауы (істен шығудың 35% - на дейін);
 зәкірдің сыналануы, щеткалардың ілінуі немесе электр бензин
сорғысының орамасындағы үзілу (22% - ға дейін істен шығу);
Пайдалану процесінде электр жабдығының негізгі істен шығуы:
 электромагнитті
форсунка орамасындағы сынықтар немесе
үзінділер (9% - ға дейін істен шығу);
 оттегі датчигінің этилденген бензинмен "улануы" салдарынан істен
шығуы (істен шығуының 7% дейін);
 датчиктердің немесе Басқару релесінің (детонация датчигінің, ауа
температурасы датчигінің немесе салқындатқыштың, отын сорғысын қосу
релесінің) жұмыс істеуін тоқтату);
 3%
жағдайға дейін тұтану жүйесінің (моноблок) шығу
транзисторының бұзылуы.


64-сурет - Тұтану жүйесінің қайталама кернеуінің осциллограммасы:
Unp - оталдыру білтесіндегі тесілген кернеу; 0-1 - ұшқын разрядының
ұзақтығы; 1-2 - тұтану шарғысындағы өтпелі электромагниттік процестің
өшуі
Электрондық басқару жүйелерінде интеграцияланған диагностикалық
жүйе кеңінен қолданылады, ол электронды блоктың жадына кодталған
сигнал түрінде жүйенің және оның компоненттерінің жұмыс параметрлерінің
ауытқуын енгізеді. Бұл ретте аспаптар қалқанында "Check engine" деген
жазуы бар диагностикалық шам немесе қозғалтқыш суреті бар индикатордың
үзік-үзік сигналы жанады. Мысалы, диагностикалық қосқыштың екі
терминалы жабылған кезде, ол келесі кодтарды көрсетеді:
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►12 - "Өзін-өзі диагностикалау режимі" немесе басқа кодтар болмаған
кезде "жүйе толығымен жұмыс істейді" ;
►13 - " оттегі сенсорының сигналы жоқ»;
►14 - "қозғалтқыш температурасының жоғары сигналы" және т. б.
Дизельді қозғалтқышты басқарудың электронды жүйесінде, негізінен,
Сенсорлардан электронды блокқа, сенсорларға және жетек релесіне дейінгі
жүйенің сымдарындағы тізбектердің бұзылуымен байланысты ақаулар бар.
Кіріктірілген диагностикалық жүйе жүргізушіге сигнал шамы немесе
индикатор арқылы ақаулардың болуы туралы хабарлайды.
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесінің істен шығуы жоғарыда
қарастырылғанға ұқсас және тиісті электрондық блоктың және электрондық
жүйе датчиктерінің жұмыс қабілеттілігін тексерудің тестілік бағдарламалары
бар "картридждері" (дискеталар немесе CD-дискілер) бар тестерлердің
моторлары, сканерлер және мамандандырылған немесе әмбебап тестерлердің
көмегімен талданады. Әр түрлі электрондық басқару жүйелерін
диагностикалау үшін бірыңғай интерфейсі бар дербес компьютерлерді
қолдану кеңеюде.
Дизельді қозғалтқыштардың электрофакельді құрылғыларының істен
шығуына мыналар жатады:

қыздыру білтесінің спиралінің жануы;

басқару релесінің орамасының жануы;

электрондық басқару блогы - Электрондық реле жұмысындағы
ақаулар (жеңіл автомобильдерде);

ажыратылатын қосқыштар терминалдарының тотығуы.
Ақпараттық жүйелер (оның ішінде бақылау-өлшеу аспаптары)
пайдалану процесінде: тоттану, серіппелі байланыстардың әлсіреуі және
тізбектердің үзілуі, сақтандырғыштар мен бөгеттердің жануы салдарынан
жалғағыш
ажыратқыштардағы
немесе
жалғау
клеммаларындағы
түйіспелердің бұзылуымен байланысты істен шығуларға ие болады. Осы
сәтсіздіктерден басқа, спидометр жетегінің икемді білігінің ұштарының
тозуына, жебенің демпферлік механизмінің істен шығуына және
сенсорлардың істен шығуына байланысты көрсеткіш құралдарының
көрсеткілерінің ауытқуы пайда болады.
Электрондық бақылау-өлшеу аспаптары мен аспаптардың электрондық
қалқандарында неғұрлым тән істен шығулар мыналар болып табылады:
 пайдалану қағидалары бұзылған кезде немесе генераторлық
қондырғы жұмысының аномальді режимдері кезінде Электрондық техника
бұйымдарының (дисплей, басқару микросхемалары, конденсаторлар,
Транзисторлар мен диодтар) істен шығуы;
 ажыратылатын қосқыштардағы байланыстардың әлсіреуі.
Коммутациялық аппаратура (сақтандырғыш және реле блоктары,
сақтандырғыш блоктары, электрондық және электромеханикалық релелер)
орамалардың тесілуі немесе үзілуі, реле контактілерінің жануы, Электрондық
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техника бұйымдарының істен шығуы және штепсельдік қосқыштардағы
байланыстардың бұзылуы бар ақауларға тән.
Электр жетекті механизмдерде (моторедукторлар, шыны тазалағыштар,
электр жылытқыштар) негізгі істен шығулар мыналармен байланысты:
 зәкір орамдарының тесілуі немесе үзілуі;
 майлау болмаған кезде редуктордың берілісі мен құртының кептелуі
немесе кептелуі нәтижесінде шамадан тыс жүктеме салдарынан
орамалардағы қысқа тұйықталулар;
 щеткалар мен коллектордың қатып қалуы және тозуы;
 мойынтіректердің тозуы;
 механизмді көлік машинасының корпусына бекіту орындарының
сынуы.
Жарық техникасы, жарық жəне дыбыс сигнализациясы бұйымдары
пайдалану процесінде мынадай істен шығуларға ие болады:
 жарық техникалық және жарық сигнал аспаптары қосқыштың немесе
ауыстырып қосқыштың ақаулығына байланысты жарқырамайды;
 қысқа
тұйықталу
салдарынан
қорек
тізбектеріндегі
сақтандырғыштардың жануы;
 генератор қондырғысының реттелетін кернеуінен асып кетуіне
байланысты қыздыру лампаларының жіптерінің жануы;
 генератор қондырғысының төмен реттелетін кернеуіне немесе
жегіде мен ылғал мен кірдің әсерінен патрон мен шамның негізі арасындағы
кернеудің төмендеуіне байланысты шам жіптерінің аз жануы;
 оптикалық
элементтің жегідесі немесе автомобиль дұрыс
жүктелмеген және шиналардағы қысым дұрыс болмаған кезде фараларды
реттеудің бұзылуы салдарынан жол төсемінің жарықтандырылуының
бұзылуы;
 үзіліс механизмінің контактілерінің тотығуына, алшақтықтың
реттелуіне немесе ораманың үзілуіне байланысты дыбыстық сигналдың
болмауы;
 мембрананың
ақауларына,
розеткалардың
оқшаулағыш
шайбаларының бұзылуына немесе сигнал бекітілуінің әлсіреуіне байланысты
сигналдың дірілдейтін дыбысы.
Генераторлық
қондырғыларға
(электр
қозғалтқыштарына)
мойынтіректердің тозуына, коллектор тілімшелерінің біркелкі тозуына және
оларды қозғалтқышқа немесе шассиге орнату орындарында бекітудің
әлсіреуіне байланысты жоғары шудың пайда болуымен байланысты ақаулар
тән.
Қарастырылған өнімдер мен электр жабдықтарының істен шығуы
Көлік машиналарының жұмысына, олардың техникалық дайындығына және
сайып келгенде пайдалану процесінің экономикалық көрсеткіштеріне әртүрлі
әсер етеді [12].
Іс жүзінде басқа сәтсіздіктерді талдау қажет, мысалы, ресурстан істен
шығу, нәтижесінде объект шекті күйге ие болады немесе белгіленген
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пайдалану ережелері мен шарттарының бұзылуына байланысты пайда
болатын пайдалану сәтсіздігі. Сәтсіздіктерді әртүрлі белгілер бойынша
жіктеуге болады.
1. Істен шығу сәтіне дейін объектінің шығыс параметрінің өзгеру
сипаты:
► кенеттен істен шығу;
► біртіндеп (тозу) сәтсіздіктер;
► күрделі сәтсіздіктер.
Кенеттен істен шығу жұмыс жағдайларын бұзумен, қызметкерлердің
қате әрекеттерімен және т. б. байланысты жүйенің негізгі параметрлерінің
күрт, күрт өзгеруі нәтижесінде пайда болады.
Біртіндеп істен шығу кезінде тозу, ескіру нәтижесінде жабдық
параметрлерінің бірқалыпты өзгеруі байқалады. Біртіндеп сәтсіздіктер
көбінесе кенеттен пайда болады.
Алдыңғы екеуінің ерекшеліктерін қамтитын сәтсіздік күрделі
сәтсіздік деп аталады.
2. Істен шығу туындағаннан кейін объектіні кейіннен пайдалану
мүмкіндігі:
►толық сәтсіздіктер;
► ішінара сәтсіздіктер.
Толық істен шыққан (жұмыс қабілеттілігі толық жоғалған) кезде
жабдықты
немесе
қондырғыны
жұмыстан
жөндеуге
шығару
қажет. Ішінара істен шыққан кезде жабдық немесе қондырғы белгілі бір
шектеулі уақыт ішінде берілген функциялардың бір бөлігін орындай
алады.
3. Нысанның істен шығуы арасындағы байланыс:
► тәуелсіз сәтсіздіктер;
► тәуелді сәтсіздіктер.
Тәуелсіз істен шығу-объектінің басқа да істен шығуынан немесе
зақымдануынан туындамаған істен шығу.
Тәуелді істен шығу-объектінің Басқа істен шығуынан немесе
зақымдануынан туындаған істен шығу.
4. Жұмысқа қабілетсіздік жағдайының тұрақтылығы:
► тұрақты сәтсіздіктер;
► өздігінен жойылатын істен шығуы;
► ақаулар;
► ауыспалы істен шығуы.
Тұрақты сәтсіздіктер-қалпына келтіру (жөндеу) арқылы ғана жоюға
болатын сәтсіздіктер. Реттеу немесе өзін-өзі реттеу арқылы қалпына
келтіру операцияларынсыз жойылатын істен шығулар өзін-өзі
жойылатындарға жатады.
Ақаулық-оператордың шамалы араласуымен жойылатын өздігінен
жойылатын істен шығу немесе бір реттік істен шығу.
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Үзік-үзік істен шығу-бір сипаттағы бірнеше рет туындайтын
өздігінен істен шығу.
5. Істен шығудың сыртқы көріністерінің болуы:
► айқын істен шығу;
►жасырын істен шығу.
Айқын істен шығу-объектіні пайдалануға дайындау кезінде немесе
оны мақсаты бойынша қолдану процесінде көзбен немесе штаттық
әдістермен және бақылау мен диагностикалау құралдарымен анықталатын
істен шығу.
Жасырын істен шығу-визуалды немесе штаттық әдістермен және
бақылау мен диагностикалау құралдарымен Анықталмайтын, бірақ
техникалық қызмет көрсетуді жүргізу кезінде немесе диагностиканың
арнайы әдістерімен анықталатын істен шығу.
Параметрлік сәтсіздіктердің көпшілігі жасырын деп жіктеледі.
6. Себептері істен шығу:
►сындарлы сәтсіздіктер;
► өндірістік сәтсіздіктер;
►операциялық сәтсіздіктер;
►деградациялық сәтсіздіктер.
Конструктивтік істен шығу-жобалау мен конструкциялаудың
белгіленген
қағидаларының
және
(немесе)
нормаларының
жетілмегендігімен немесе бұзылуымен байланысты туындаған істен шығу.
Өндірістік істен шығу-жөндеу кәсіпорнында орындалатын
белгіленген дайындау немесе жөндеу процесінің жетілмегендігіне немесе
бұзылуына байланысты туындаған істен шығу.
Пайдаланудан істен шығу-белгіленген пайдалану қағидаларын және
(немесе) шарттарын бұзуға байланысты туындаған істен шығу.
тозу — жобалаудың, дайындаудың және пайдаланудың барлық
белгіленген қағидаларын және (немесе) нормаларын сақтау кезінде
қартаюдың, тозудың, жегіде мен шаршаудың табиғи процестеріне
байланысты.
7. Істен шығудың пайда болу табиғаты:
► табиғи сәтсіздіктер;
► жасанды сәтсіздіктер.
Адамның (немесе автоматты құрылғылардың) бағытталған
әрекеттерінің нәтижесінде олардың басталуын әдейі ұйымдастырмай
туындаған сәтсіздіктер табиғи сәтсіздіктер санатына жатады.
Жасанды адамдар әдейі бас тартады, мысалы, зерттеу
мақсаттарымен, жұмысын тоқтату қажеттілігі үшін және т. б.
8. Істен шығу уақыты:
► сынақ кезіндегі сәтсіздіктер;
► жұмыс істемей қалу;
► қалыпты пайдалану кезеңінің бұзылуы;
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► соңғы пайдалану кезеңіндегі сәтсіздіктер.
9. Істен шығуды жою мүмкіндігі:
► жойылатын сәтсіздіктер;
► түзетілмейтін істен шығуы.
10. Сыни сәтсіздік (тікелей және жанама шығындар деңгейі,
қалпына келтірудің күрделілігі):
► сыни сәтсіздіктер;
►сыни емес сәтсіздіктер (маңызды және маңызды емес).
Ақаулық-бұл берілген функцияны орындау кезінде анықталған
сәтсіздік, ал ақаулық - жөндеу, профилактикалық тексеру немесе
жоспарлы жөндеу кезінде анықталған сәтсіздік.
ЭСН элементтері істен шығу кезінде қалпына келтірілетіндерге
жатады. Жүйенің немесе элементтің сенімділігі сенімділік қасиеттерімен
қамтамасыз етіледі, мысалы, сенімділік, беріктік, тұрақтылық,
тұрақтылық, басқару, тұрақты қабілет, өміршеңдік және қауіпсіздік
қасиеттері.
Сенімділік-объектінің белгілі бір уақыт немесе жұмыс уақытында
жұмыс күйін үздіксіз сақтау қасиеті.
Беріктік-техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі
орнатылған шекті күй басталғанға дейін объектінің жұмыс күйін сақтау
қасиеті.
Жөндеуге жарамдылық-техникалық қызмет көрсету және жөндеу
арқылы жұмыс жағдайын сақтауға және қалпына келтіруге бейімделуден
тұратын объектінің қасиеті.
Сақтау-объектінің сақтау және (немесе) тасымалдау кезінде және
одан кейін объектінің талап етілетін функцияларды орындау қабілетін
сипаттайтын параметрлердің мәндерін берілген шектерде сақтау қасиеті.
Жүйе ретінде объектінің сенімділігін талдау кезінде сенімділікті
сипаттайтын келесі қасиеттер қолданылады.
Тұрақты қабілет - жүйенің белгілі бір уақыт аралығында
тұрақтылықты үздіксіз сақтау қасиеті.
Тұрақтылық - жүйенің әртүрлі бұзылулармен бір тұрақты режимнен
екіншісіне ауысу мүмкіндігі.
Режимді басқару-бұл берілген алгоритмге сәйкес элементтердің
жұмыс режимін қосуды, өшіруді және өзгертуді қамтамасыз ететін
жүйенің қасиеті.
Өміршеңдік-жүйенің режимнің үлкен бұзылыстарына төтеп беру
қасиеті, олардың тізбекті дамуына және апатқа қарсы автоматика
алгоритмінде қарастырылмаған тұтынушыларды жаппай ажыратуға жол
бермейді.
Қауіпсіздік барлық мүмкін жұмыс режимдерінде және төтенше
жағдайларда адамдар мен қоршаған ортаға қауіп төндірмейтін объектінің
қасиеті ретінде анықталады.
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ЭСН жүйесінің элементтерін пайдалану процесінде олар жасалған
материалдарда термиялық және механикалық әсерлер, сондай-ақ
электромагниттік өрістердің, агрессивті ортаның әсері, электр энергиясы
сапасының
көрсеткіштерінің
төмендеуі
салдарынан
беріктікті
төмендететін, бөліктердің үйлестірілуі мен өзара іс-қимылын бұзатын
қайтымсыз өзгерістер жинақталады. Кездейсоқ сәттердегі бұл өзгерістер
элементтің істен шығуына әкелуі мүмкін.
Кез-келген элементтің сенімділік көрсеткіштерін қарастырған кезде
оның жұмысының үш кезеңі бөлінеді:
I-жұмыс кезеңі;
II-қалыпты пайдалану кезеңі;
III-қарқынды тозу және қартаю кезеңі.
Бұл кезеңдер сәтсіздіктердің қарқындылық қисығына нақты
қолданылады, кейде оны техникалық өнімнің жұмыс істеу қисығыдеп
атайды (60-суретті қараңыз).

65-сурет - Сәтсіздік қарқындылығының қисығы
Сәтсіздік қарқындылығының қисық сызығында T1 өнімінің орташа
беріктігі және TSR> T1 бірінші істен шыққанға дейінгі орташа жұмыс
уақыты көрсетілген. ОТҚ-ның алғашқы істен шығуына дейінгі орташа
жұмыс әдетте айтарлықтай және қалыпты жұмыс кезінде құрылғының
сенімділік қорын сипаттайды. Әдетте T1 T2 уақытынан көп емес, яғни
қартаю мен тозу кезеңінің бастапқы бөлігіне сәйкес келеді.
Жұмыс кезеңі (0 <t<t1) жаңа өнімнің зауыт цехтарынан шығуынан
басталады (t = 0) және біртіндеп төмендейтін жоғары қарқындылықпен
сипатталады. Бұл сәтсіздіктер өнімнің өзіне де, өндіріске де
(материалдарды өндіруді, оларды сақтау мен тасымалдауды қоса) тән
технологиялық,
өндірістік
немесе
құрылымдық
кемшіліктерге
байланысты.
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Жұмыс кезеңінде пайда болатын сәтсіздіктер элементтерді
қабылдамау арқылы монтаждау мен өндірудің жасырын ақауларын
анықтау арқылы жойылады. Жұмыс кезеңіндегі сәтсіздіктер Вейбулл
заңына бағынады.
Қалыпты пайдалану кезеңі (t1<t < t2) сәтсіздіктердің минималды
қарқындылығымен сипатталады. Қалыпты пайдалану кезеңінде кенеттен
істен шығу орын алады, олар кездейсоқ сипатқа ие (механикалық
зақымданулар, қолайсыз сыртқы жағдайлар салдарынан зақымданулар
және т.б.). Мұндай сәтсіздіктердің табиғаты өнім ішіндегі (немесе
сырттан) жүктемелердің күтпеген шоғырлануына байланысты.
Сәтсіздіктерді кенеттен және біртіндеп шартты түрде бөлу және
болып жатқан құбылыстарды талдау мен сандық бағалаудың
ыңғайлылығы үшін қызмет етеді. Кенеттен істен шығудың негізгі себебіэлементтің механикалық беріктігінен асып кету.
Қалыпты жұмыс кезінде оқиғалардың жүйелілігі байқалмайды. Осы
кезеңдегі сәтсіздіктердің таралу заңы экспоненциалды.
Қартаю және тозу кезеңі (t>t2) істен шығу қарқындылығының күрт
артуымен сипатталады және қарқынды тозу мен қартаюмен, элементтер
мен олардың бөліктері жасалған материалдардағы қайтымсыз физикахимиялық процестермен (біртіндеп істен шығу) байланысты.
Ақаулардың таралу заңы қалыпты немесе логарифмдік-қалыпты
(басқа жағдайлар болуы мүмкін).
Жабдықтың істен шығуы қарастырылып отырған жұмыс
кезеңдерінің кез-келгенінде орын алуы мүмкін және бұл факторлардың
белгілі бір комбинациясының жалпы әсеріне байланысты, олардың
негізгілері мыналар болып табылады.
Өндіріс факторлары ерекше маңызды. Бұл факторлардың әсері бөлек
ескеріледі, себебі біріншіден, оларды жобалау кезінде нақты ескеру
мүмкін емес, екіншіден, құрылымды жасап, оны өндіріске енгізгеннен
кейін жабдықтың сенімділік деңгейі өндірістің тұрақтылығымен
толығымен анықталады. Сонымен қатар, әртүрлі кәсіпорындарда жасалған
бірдей жабдық сапасы жағынан бір-бірінен өте күрт ерекшеленеді.
Қолданылатын материалдардың қасиеттерімен анықталатын
факторлар негізінен контактілі және оқшаулағыш материалдардың,
сондай-ақ серіппелерге, термобиметалдық элементтерге және т. б.
Пайдалану кезінде электр жабдықтары жүктемеге, жұмыс режиміне
және жағдайларына байланысты әртүрлі әсерлерге ұшырайды.
Жабдықтың жұмыс қабілеттілігінің сипаттамаларына әсері бойынша
пайдалану факторлары екі топқа бөлінеді:
1.
ток және кернеу, токтың түрі, жүктеме сипаты, жұмыс жиілігі,
қосу ұзақтығы және т. б.;
2.
қоршаған орта температурасы, ауаның ылғалдылығы, ауаның
қысымы мен шаңдануы, агрессивті газдар, орнату ерекшеліктері, сыртқы
тербелістер, қызметкерлердің әрекеттері және т. б.
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Ақаулардың пайда болуына жабдықты пайдалану кезінде жиі
кездесетін кемшіліктер де ықпал етеді:
► монтаждау, реттеу және техникалық қызмет көрсету бойынша
зауыттық нұсқауларды елемеу, дұрыс орындалмаған электр жұмыстары;
► тозған бөлшектердің материалдарын, әсіресе контактілерді
ауыстыруға болмайды;
►сақтау және тасымалдау ережелерін бұзу;
► күтпеген режимдерде немесе жағдайларда дұрыс емес пайдалану;
► қате, ұқыпсыз немесе уақтылы алдын-алу [13].
№ 2.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Сенімділіктің кешенді көрсеткіштері.
Мақсаты: Электр жабдықтарының істен шығуының негізгі себептері
бойынша алған білімдерін бекіту.
Жұмыс барысы:
1. Опцияға сәйкес кесте бойынша тапсырманы таңдаңыз.
2. Міндетін шешуге.
3. Қорытынды жасауға.
№
р/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3 кесте - Жеке тапсырма

Істен шыққанға Жөндеу ұзақтығы
дейін жұмыс
істеуі
А
Б
В
а
б
в
5
10
15
4
9
14
3
8
13
400 600 800
2
7
12
1
б
11
6
9
10
4
8
13
5
7
11
5
10
15
4
9
14
300 500 700
3
8
13
2
7
12
1
6
11

№
п/п
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Істен шыққанға
дейін жұмыс
істеуі
А
Б
В
300

500

700

200

350

650

300

Жөндеу ұзақтығы
а
6
4
5
7
5
4
3
2
1
6
4
5
7

б
9
8
7
9
10
9
S
7
6
9
8
7
9

в
10
13
11
16
15
14
13
12
11
10
13
11
16

2. Тапсырма шарттары.
Бақылау кезеңінде бұрғылау машинасы 3 рет істен шықты. Істен
шығуға дейінгі бірінші жұмыс уақыты "а", екіншісі – "Б" және үшіншісі - " В
" болды.
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Бірінші жоспардан тыс жөндеу "А", Екінші – "б" және үшінші – "в"
сағаттарын талап етті. Жалпы жұмыс уақыты жөндеу уақытынан 10% артық.
Кг дайындық коэффициентін, Кт техникалық пайдалану коэффициентін
анықтаңыз.және, КР жөндеу коэффициенті.
3. Орындалу мысалы (26 нұсқа)
3.1. Істен шығуға орташа атқарымды анықтау:
t = (300 + 350 + 650) / 3 = 433,3 сағат
3.2. Орташа қалпына келтіру уақытын анықтаңыз:
tв= (7 + 9 + 16) = 10,67 сағат
3.3. Дайындық коэффициентін анықтаңыз:
Кг = t / (t + tв) = 433,3 / (433,3 + 10,67) = 0,976
3.4. Істен шығудың жалпы жұмысын анықтаңыз:
Т = 300 + 350 + 650 = 1300 сағат
3.5. Анықтау жиынтық ұзақтығы бос тұрып қалуын техникалық қызмет
көрсету және жөндеу:
Тр= tв·1,1 = 10,67·1,1 = 11,74 сағ
3.6. Техникалық пайдалану коэффициентін анықтаңыз:
Кт.и= Т / (Т +Тр) = 1300 / (1300 + 11,74) = 0,991
3.7 Жөндеу коэффициентін анықтаңыз:
Кр = Тр / Т = 11,74 / 1300 = 0,009
3.8 Анықталатын
параметрлерін көрсетіңіз.

коэффициенттерді

Бақылау сұрақтары:
1. Кенеттен істен шығу қалай сипатталады?
2. Өндірістік фактор деп нені атайды?
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сипаттайтын

сенімділік

3.Электромеханикалық жабдықтың істен шығу себебі?
4. Генератор қондырғыларының істен шығуы қалай анықталады?
5. Істен шығу деп нені атайды?
2.8 Жабдықтың істен шығуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар
Техникалық тұрғыдан күрделі объектілердің істен шығу ықтималдығы
оларды пайдалану мерзімімен байланысты емес. Бұл көрсеткіш 77-ден 92
пайызға дейін. Бұл объектілердің жұмыс істеу аралығынан тыс істен шығу
қарқындылығы жұмыс істеумен өзгермейтін тұрақты мәнге ие.
Ақаулардың 77-92 пайызы үшін алдын-ала техникалық қызмет көрсету
мен жөндеу сәтін жұмыс көлемі бойынша анықтау мүмкін емес, себебі
жұмыс уақыты сәтсіздікке жақындауды болжауға мүмкіндік бермейді. Бұл
жағдайда техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жоспарлау кезінде
жұмыс істеуге емес, жабдықтың нақты техникалық жағдайына сүйену қажет.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеуді қамтамасыз ету техникалық пайдалану, сақтау және тасымалдау процесінде өндірістік
жабдықтың (бұйымдардың, бөлшектердің) жұмысқа қабілеттілігін немесе
жарамдылығын қолдау жөніндегі операциялар кешені.
Техникалық қызмет көрсету - белгілі бір жұмыстар кешенін қамтитын,
белгіленген кезеңдерден кейін жүйелі, мәжбүрлі түрде жүргізілетін
профилактикалық сипаттағы іс-шаралар.
Жабдықтың техникалық жағдайының қажетті деңгейін ұстап тұру
жөніндегі барлық жұмыстар техникалық қызмет көрсету, жөндеу, жаңғырту
және ауыстыру болып бөлінеді. Техникалық қызмет көрсету регламенттелген
және регламенттелмеген болып бөлінеді.
Регламенттелген техникалық қызмет көрсету алдын ала бекітілген
регламент бойынша белгілі бір жүрістен, жұмыс істеуден немесе уақыт
аралығынан кейін міндетті түрде техникалық құжаттамаға сәйкес
орындалатын жұмыстарды қамтиды.
Мұндай жұмыстарға әдетте мыналар жатады: агрегаттардағы
майлауды ауыстыру, кейбір жауапты тез тозатын және жеңіл
алмастырылатын бөлшектерді ауыстыру, ыдыстар мен жүк көтергіш
механизмдерді сынау, жауапты жұмыс машиналарын (мысалы, көтергіш
машиналар) реттеу және баптау, арнайы кесте мен регламент бойынша
мерзімді техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ техникалық диагностика
құралдарының көмегімен және көзбен шолып Жабдықтың техникалық
жағдайын тексеру.
Реттелетін техникалық қызмет көрсету жұмыстары әдетте жұмыс
машиналарын тоқтатумен бірге жүреді және арнайы кесте бойынша жүзеге
асырылады. Реттелмейтін техникалық қызмет көрсету тазалау, қаптау,
реттеу, майлауды қосу, тез тозатын және оңай алмастырылатын бөлшектерді
ауыстыру жұмыстарын қамтиды.
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Бұл жұмыстарға қажеттілік диагностикалық жүйелер мен техникалық
диагностика құралдарының көмегімен мерзімді тексерулер, техникалық
жағдайға мониторинг жүргізу кезінде анықталады. Анықталған ескертулер
Технологиялық үзілістер, өтулер кезінде және әдетте технологиялық процесті
тоқтатпай немесе қысқа мерзімді тоқтатумен жойылады.
Регламенттелмеген техникалық қызмет көрсетуге ауысым сайынғы
техникалық қызмет көрсету жатады.
Шаралар мен әдістер. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу кешені
қол жеткізген негізгі мақсат:
- жабдықтың істен шығуын жою, оған қол жеткізу үшін кешен
шеңберінде мынадай шаралар іске асырылуы мүмкін;
- белгілі бір мерзімділікпен белгілі бір көлемде инспекция;
- бөлшектерді жағдайы, атқарымы бойынша жоспарлы ауыстыру;
- майлау-салқындату сұйықтықтарын жоспарлы ауыстыру, жағдайы,
жұмыс істеуі бойынша майлау;
- жағдайы, атқарымы бойынша жоспарлы жөндеу.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі шараларды
жоспарлау тәсілдері былайша жіктеледі:
- оқиға бойынша-мысалы, жабдықтың сынуын жою, Егер жөндеу құны
салыстырмалы түрде төмен болса және жабдықтың істен шығуы нәтижесінде
алынған өнімнің ақаулығы төмен болса және тапсырыс берушілер алдындағы
міндеттемелерді орындауға әсер етпесе қолданылады;
- регламенттік қызмет көрсету-бастапқыда жұмысқа қабілеттілікті
сақтау бойынша тиісті шараларды тұрақты қолдануды көздейтін, көзделген
режимдер мен қызмет көрсету регламенттері бар жабдық үшін қызмет
көрсетудің мұндай түрі жабдықтың дайындығының ең жоғары пайызын
береді, бірақ ол да ең қымбат, себебі жабдықтың нақты жағдайы жөндеуді
талап етпеуі де мүмкін;
- жағдай бойынша-сараптамалық жолмен немесе жабдыққа орнатылған
өлшеуіштердің көмегімен жабдықтың жағдайын бағалау жүргізіледі және
осы бағалау негізінде бұл жабдықты жөндеуге шығару қажет болған кезде
болжам жасалады.
Қызмет көрсетудің бұл түрінің артықшылығы-оның құны аз, ал
жабдықтың өндірістік бағдарламаларды орындауға дайындығы өте жоғары.
- жөндеу тәсілдеріне шараларды қолдану ағымдағы жөндеуге - Тозған
бөлшектерді (негізгіден басқа) ауыстыру жолымен істен шығулар мен
ақауларды жоюға және күрделі жөндеуге - бөлшектер мен агрегаттардың
жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге (балқыту, тозаңдату әдістерімен)
бөлінеді, бұл ретте негізгісін қоса алғанда, кез келген бөлшекті ауыстыруға
жол беріледі.
Кез-келген электр құрылғысының жұмысын қарастырған кезде оның
жұмысының үш кезеңі бөлінеді: жұмыс, қалыпты жұмыс және тозу.
Электр құрылғысының жұмыс істеу кезеңі оны дайындағаннан және
орнатқаннан кейін құрылғының бастапқы кезеңімен байланысты. Осы
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кезеңде бөлшектердің қысқа мерзімді шамадан тыс жүктелуіне,
технологиялық, өндірістік және монтаждық ақауларға байланысты
сәтсіздіктер жиі кездеседі. Көптеген электрлік құрылғылар үшін жұмыс
кезеңінің ұзақтығы бірнеше ондаған сағатты құрайды.
Жұмыс кезінде сенімділіктің істен шығуын азайту үшін олар әдетте
зауытта электр құрылғысын құрастыру, оны орнату кезінде, сондай-ақ үлкен
жөндеуден кейін ақаулы элементтерді пайдаланбауға тырысады.
Ол үшін барлық жинақтау элементтері оларды құрастырғанға дейін
алдын ала жарамсыз деп танудан - пайдалану шарттарына жақын
жағдайларда белгілі бір уақыт ішінде тексеруден өтеді.
Мысалы, тұрақты ток электр машиналарында оларды өндіруші
кәсіпорыннан шығарар алдында коллектордағы немесе түйіспелі
сақиналардағы щеткаларды ысқылау және өңдеу, мойынтірек тораптарын
баптау жүргізіледі.

66-сурет - Электр құрылғысының жұмыс процесінде істен шығу
қарқындылығының қисығы.
Тп-ның жұмыс істеу уақытының ұзақтығы маңызды, оның барысында
оның қалыпты жұмысына сәйкес келетін сенімділікке қол жеткізіледі. 0 - ден
t= Тп-ға дейінгі жұмыс уақыты кезеңіндегі істен шығулар бұдан әрі Тп-дан
ТП-ға дейінгі кезеңде оның жұмысы кезінде құрылғының сенімділігіне әсер
етпейді, мұнда Ти-тозу уақыты.
Электр құрылғысының қалыпты жұмыс істеу кезеңі жұмыс кезеңі
аяқталғаннан кейін басталады және соңғысынан айырмашылығы өте ұзақ
болуы мүмкін және мыңдаған және ондаған мың сағатты құрайды.
Құрылғының қалыпты жұмысы кезінде әдетте кенеттен ақаулар пайда
болады.
Қалыпты пайдалану кезеңінде кенеттен істен шығу қарқындылығының
ең төмен, шамамен тұрақты деңгейі байқалады және осыған сәйкес
құрылғының сенімділігі бүкіл кезең ішінде шамамен бірдей болып қалады.
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Қалыпты пайдалану кезеңінің ұзақтығы оның элементтерінің тозуымен
шектеледі.
Электр құрылғысының тозу кезеңі қалыпты пайдалану кезеңі
аяқталғаннан кейін басталады. Электротехникалық құрылғы элементтерінің
кенеттен істен шығуына тозу салдарынан істен шығулар қосыла бастайды,
және істен шығулардың жалпы қарқындылығы артады.
Тр уақытын электр құрылғысының тозу уақытының орташа мәні
немесе жөндеу болмаған жағдайда оның техникалық ресурсы деп атауға
болады. Алайда, тозған бөліктерді ауыстыру арқылы құрылғыны жөндеу
кезінде оның қызмет ету мерзімі едәуір ұзартылуы мүмкін.
Тұрақты жұмыс істемеу қарқындылығы бар құрылғының жұмыс
уақыты әрдайым беріктіктен немесе техникалық ресурстан аз болады.
Сонымен қатар, құрылғының орташа жұмыс уақыты (немесе бірінші істен
шыққанға дейінгі орташа жұмыс уақыты) ОТҚ = 1/λ, әдетте, оның беріктігіне
немесе техникалық ресурсына қарағанда әлдеқайда көп.
Мысалы, егер қалыпты жұмыс кезеңінде құрылғының кенеттен істен
шығу қарқындылығы аз болса, онда ОТҚ уақытының мәні өте үлкен болуы
мүмкін және ондаған немесе жүздеген мың сағаттармен өлшенеді. Бұл уақыт
құрылғының қалыпты жұмыс кезеңінде қаншалықты сенімді екенін
көрсетеді.
Электр құрылғысының сенімділігін сипаттау үшін ең бастысы-белгілі
бір климаттық және басқа жағдайларда ұзақ уақыт жұмыс істеуге
байланысты қалыпты жұмыс кезеңі.
Бұл кезең бір және бірнеше рет қолданылатын электр құрылғыларының
жұмысына сәйкес келеді, тозу кезеңі тек қайта пайдалануға болатын
жөнделетін құрылғыларға қатысты болады.
Электротехникалық құрылғыларды жөндеу тозған немесе зақымдалған
жабдықты қайта пайдалану және сол арқылы оның қызмет ету мерзімін
ұлғайту мақсатында жүргізіледі.
Жөнделген
электр
құрылғыларының
саны
көбінесе
жаңа
құрылғылардың шығарылуынан асып түседі. Сондықтан электр
құрылғыларын жөндеуді дұрыс ұйымдастыру және оның жоғары сапасына
қол жеткізу өте маңызды.
Электр құрылғыларының және олардың элементтерінің ақаулары мен
зақымдануы әртүрлі болуы мүмкін: кенеттен істен шығу, мысалы,
механикалық соққылардан немесе қыздырудан туындаған жарықтар,
орамалардағы қысқа тұйықталу, оқшаулаудың бұзылуы немесе біртіндеп
істен шығу, мысалы, жегіде, абразивті тозу, оқшаулаудың қартаюы.
Электр құрылғыларын жөндеу сипаты істен шығу түрімен анықталады.
Күтпеген сәтсіздіктер алдын-ала жоспарланбайтын апаттық жөндеу кезінде
жойылады.
Құрылғы элементтерінің біртіндеп істен шығуын толығымен жою
мүмкін емес. Сіз олардың пайда болу уақытын ұзарта аласыз, мысалы, тозу
немесе қартаю жылдамдығын азайтыңыз.
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Біртіндеп істен шығуды ішінара жою және алдын-алу электр
құрылғыларын жоспарлы жөндеуді қамтамасыз етеді.
Электротехникалық құрылғыларды жоспарлы-алдын ала жөндеу
және техникалық қызмет көрсетудің арнайы жүйесі әзірленді. Онда
мынадай жұмыс түрлерін орындау көзделеді:
- техникалық қызмет көрсету (құрылғыларды күнделікті тексеру,
оларды майлау, шаңнан, кірден тазарту және ұсақ ақаулықтарды жою);
техникалық қарау (құрылғылардың жағдайын анықтау және кезекті жөндеу
кезінде орындалуға тиіс дайындық жұмыстарының көлемін анықтау,
жабдықты тазалау және ұсақ ақаулықтарды бөлшектеместен жою);
- ағымдағы жөндеу-құрылғының жұмысын кезекті күрделі жөндеуге
дейін ұзарту мүмкіндігін қамтамасыз ететін көлемі бойынша ең аз жөндеу
(Электр жабдығын шаң мен кірден тазарту, ұсақ ақаулықтар мен
зақымдануларды жою, Электр қозғалтқыштарының мойынтіректерін жуу
және олардағы майды ауыстыру, оның іске қосуды реттейтін
аппаратурасындағы ақаулықтарды қарау және жою, щеткаларды ауыстыру;
ағымдағы жөндеу кезінде құрылғылардың жабдықтарын бөлшектеу
жүргізіледі);
- күрделі жөндеу (құрылғылардың негізгі және, әдетте, ең күрделі
элементтерін ауыстыру немесе қалпына келтіру бойынша жұмыстар: Электр
қозғалтқышының статор орамаларын қайта орау, жоғары кернеулі
ажыратқыштың шықпаларын ауыстыру, күштік трансформатордың
ауыстырып қосу құрылғысының зақымдануларын жою және т.б., күрделі
жөндеу кезінде жөнделетін құрылғыларды ішінара немесе толық бөлшектеу
орындалады).

67-сурет - Электр қозғалтқышын күрделі жөндеу
Ағымдағы жөндеу күрделі жөндеуге қарағанда бірнеше есе жиі
жүргізіледі. Электр техникалық құрылғыларды тексеру және жөндеу
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арасындағы мерзімдер өндіруші кәсіпорындардың нұсқауларына, Электр
қондырғыларын техникалық пайдаланудың қолданыстағы ережелеріне
сәйкес белгіленеді.
Тексерулер мен жөндеулердің кезеңділігін белгілеу оларды дұрыс
жоспарлауға және ұйымдастыруға, сондай-ақ олардың орындалуын
кәсіпорынның жұмысымен, жөндеу персоналының жүктемесімен және
қажетті материалдар мен жабдықтардың болуымен байланыстыруға
мүмкіндік береді. Жабдықтың тоқтап қалуына байланысты кәсіпорынның
қалыпты қызметін бұзбау үшін ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары
қатаң белгіленген және алдын-ала белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.
Кейбір жағдайларда электр құрылғыларын күрделі жөндеу ол үшін
белгіленген мерзімнің басталуына қарамастан жүргізілуі мүмкін.
Мысалы, оқшаулау кедергісінің күрт төмендеуі, зақымдалған орамалар
мен қорытындылар анықталған электр трансформаторына күрделі жөндеу
жүргізілуі мүмкін. Зақымдануы бар электр техникалық құрылғы одан әрі
қалыпты пайдалануға кедергі келтіреді немесе қызмет көрсетуші
персоналдың қауіпсіздігіне қатер төндіреді.
Құжаттаманың
дұрыс
орындалуы
жөндеу
жұмыстарын
ұйымдастыруды жақсартуға көмектеседі, сонымен қатар сізге электр
құрылғыларының жабдықтарының жағдайы туралы қажетті түсінік алуға
және осы негізде келесі жөндеу жұмыстарының уақыты мен көлемін дұрыс
анықтауға мүмкіндік береді. Ақаулар туралы мәліметтер электр
құрылғыларының жабдықтарының жағдайы туралы толық түсінік береді,
сондықтан алдағы жұмыстардың көлемі мен сипатын алдын-ала және дәл
анықтауға мүмкіндік береді.
Журналда немесе бланкілерде ағымдағы жөндеу жұмыстары туралы
жазба жасалады. Күрделі жөндеу жұмыстарын арнайы қабылдау-тапсыру
актілері [14].
2.8.1 Жөндеу аралық ресурстарды ұлғайту
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің жұмыс істеуін
кәсіпорынның жөндеу қызметі қамтамасыз етеді. Оның негізгі міндеттері
жабдықтың тұрақты жұмыс қабілеттілігін сақтау және оны жаңғырту,
жөндеуге қажетті қосалқы бөлшектерді дайындау, қолданыстағы жабдықты
пайдалану мәдениетін арттыру, жөндеу сапасын арттыру және оны орындау
шығындарын азайту болып табылады.
Кәсіпорынның жөндеу қызметін кәсіпорынның бас механигі бөлімі
басқарады. Жөндеу қызметінің құрылымы 63-суретте көрсетілген.
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68-сурет - Кәсіпорынның жөндеу қызметінің құрылымы
Кәсіпорынның жөндеу қызметінің функциялары:
- жабдықтарды күту, қадағалау, Қызмет көрсету және жөндеу
нормативтерін әзірлеу;
- ЖАЖ жоспарлау (жоспарлы-алдын алу жөндеулері);
- қосалқы бөлшектерге қажеттілікті жоспарлау;
- қосалқы бөлшектерді дайындауды немесе сатып алуды және сақтауды
ұйымдастыру;
- күрделі жөндеу жұмыстарын жедел жоспарлау және диспетчерлеу;
- жабдықтарды монтаждау, демонтаждау және кәдеге жарату
жұмыстарын ұйымдастыру;
- майлау-салқындатқыш сұйықтықтарды дайындау және кәдеге жарату
жұмыстарын ұйымдастыру;
-жөндеу жұмыстарын жүргізуге және жабдықтарды жаңғыртуға
жобалау-технологиялық құжаттама әзірлеу;
- жөндеу сапасын бақылау;
- жабдықтар мен жүк көтергіш механизмдерді пайдалану ережелерін
қадағалау.
Іс-шаралар профилактикалық сипатта болады, яғни Жабдықтың әр
бірлігі белгілі бір уақытты аяқтағаннан кейін оны профилактикалық
тексерулер мен жоспарлы жөндеу жүргізіледі: шағын, орта, күрделі.
Жөндеулердің кезектесуі мен мерзімділігі жабдықтың мақсатына, оның
құрылымдық және жөндеу ерекшеліктеріне, сондай-ақ пайдалану
жағдайларына байланысты анықталады.
Жабдықтың ЖАЖ келесі жұмыстарды орындауды қарастырады:
- жөндеу аралық қызмет көрсету;
Мерзімді тексерулер.
- мерзімді жоспарлы жөндеулер: шағын, орташа, күрделі.
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Жөндеу аралық қызмет көрсету-бұл жабдықты күнделікті күту және
қадағалау, оны пайдалану кезеңінде өндіріс процесін бұзбай реттеу және
жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Ол жабдықтың жұмысындағы үзілістер кезінде (жұмыс істемейтін
ауысымдарда, ауысымдардың түйіскен жерінде және т.б.) орындалады.)
цехтың жөндеу қызметінің кезекші персоналы жүргізеді.
Мерзімді тексерулер-жабдықтың белгілі бір сағатынан кейін жоспар
бойынша өткізілетін тексерулер, жуулар, дәлдікке арналған сынақтар және
басқа да профилактикалық операциялар. Мерзімді жоспарлы жөндеу
жұмыстары шағын, орта және күрделі жөндеу болып бөлінеді.
Шағын жөндеу-толық тексеру, тозған бөлшектерді ауыстыру және
ауыстыру, жақын арадағы жоспарлы жөндеу (орташа, күрделі) кезінде
ауыстыруды қажет ететін бөлшектерді анықтау және оған (жөндеуге)
ақаулық ведомосін жасау, дәлдікке тексеру, жабдықты сынау.
Орташа жөндеу-толық тексеру, жекелеген тораптарды бөлшектеу,
Тозған бөлшектерді ауыстыру, бөлшектеу алдында және жөндеуден кейін
дәлдігін тексеру.
Күрделі жөндеу-жабдықтар мен тораптарды толық бөлшектеу,
бөлшектерді егжей-тегжейлі тексеру, жуу, сүрту, ауыстыру және қалпына
келтіру, өңдеудің технологиялық дәлдігін тексеру, қуатты қалпына келтіру,
стандарттар мен техникалық басқару (ТШ) бойынша өнімділігі.
Техникалық қызмет көрсету істен шығулардың алдын алуға, пайдалану
процесінде жарамды жай-күйді қамтамасыз етуге және объектілерді
пайдалануға дайын болуға бағытталған ұйымдастырушылық және
техникалық іс-шаралар жиынтығын білдіреді.
Техникалық қызмет көрсетудің (ТҚ) негізгі міндеттеріне мыналар
жатады:

жедел тозу мен қартаюдың алдын алу;

тозу және қартаю салдарын жою;

элементтердің негізгі техникалық сипаттамаларын берілген
деңгейде ұстау;

пайдаланудың жөндеуаралық мерзімдерін ұзарту.
Химия
өнеркәсібінде
жабдықтардың
негізгі
техникалық
сипаттамаларын және технологиялық схемаларды қалпына келтіруді
жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесін (ЖАЖ) ұйымдастыру жүзеге асырады.
Жөндеу-бұл объектінің денсаулығын немесе жұмыс қабілеттілігін
сақтау және қалпына келтіру үшін жұмыс кешені. Нормативтік құжаттамада
қарастырылған және жоспарлы түрде орындалатын жөндеу жоспарланған
деп аталады. Химия өнеркәсібі кәсіпорындарындағы ЖАЖ жүйесі негізінен
жөндеудің екі түрін қарастырады:

ағымдағы-объектінің жұмыс қабілеттілігін кепілді қамтамасыз
ету үшін пайдалану процесінде жүзеге асырылатын және оның жекелеген
бөліктерін ауыстыру мен қалпына келтіруден және оларды реттеуден
тұратын жөндеу;
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күрделі жөндеу-негізгі бөліктерді қоса алғанда, оның кез келген
бөліктерін ауыстыра немесе қалпына келтіре отырып, объектінің
жарамдылығын және толық немесе толық қалпына келтіруге жақын қалпына
келтіру және оларды реттеу үшін жүзеге асырылатын жөндеу, сондай-ақ
технологиялық жабдық пен көлік құралдарына жөндеу аралық қызмет
көрсету (жағдайын тексеру).
ЖАЖ жүйесімен жабдықтың әрбір жөндеу түріне дейінгі жүрісінің
мерзімдері (нормативтері) және жөндеудегі тұрып қалу уақыты белгіленеді.
Техникалық дайындық конструкторлық және технологиялық
дайындықты қамтиды.
Жобалық дайындық жөндеу сызбаларын (МЕМСТ 2604.0-77) және
технологиялық жабдықтың сызбаларын жасаудан тұрады.
Технологиялық дайындыққа мыналар жатады: Тозған бөлшектерді
жарамсыздыққа шығаруға және қалпына келтіруге арналған техникалық
шарттар, механизмдерді (аспаптарды, аппараттарды) бақылау және баптау,
бөлшектеп жинау және қосалқы операциялар: жөндеу жұмыстарына арналған
нормалар мен бағалар және жөндеу жабдықтарын тиеу нормалары.
Материалдық дайындық мыналарды қамтиды: технологиялық
жабдықтарды дайындау; қосалқы бөлшектерді, негізгі және қосалқы
материалдарды олардың шығыстарының нормаларына сәйкес сатып алу;
жөндеу алаңын салу және оны технологиялық, жүк көтергіш және көлік
жабдығымен жарақтандыру.
Ұйымдастырушылық дайындық мыналарды қамтиды:
- жұмыстарды ұйымдастыру кестелерін (желілік, желілік, жедел) және
жоспарларын әзірлеу;
- тиісті мамандықтар мен біліктіліктерді жұмыс күшімен қамтамасыз
ету;
- мәдени-тұрмыстық қамтамасыз ету;
- медициналық қызмет көрсету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы;
- Орындаушы мен жөндеуге тапсырыс берушінің шарттық талаптары
жөндеу қорын қабылдау - тапсыру ережелері, жөндеу сапасы мен мерзімдері,
жұмыс құны мен есеп айырысу шарттары, кепілдіктер мен өзара
шағымдарды шешу тәртібі.
Жөндеу жұмыстарын дайындау кезінде жабдықтың жылдық және
айлық кестелері жасалады. Сондай – ақ, 5-10 жыл бұрын күрделі жөндеудің
перспективалық кестесін жасау ұсынылады.
Тау-кен жабдықтарын жөндеу циклі кезінде күрделі, орташа және
ағымдағы жөндеу жүргізіледі.
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69-сурет - Тау-кен жабдықтарын жөндеу процесінің құрылымы
Жөндеу циклінің классикалық құрылымдары жөндеу әсерінің жиілігі
мен жиілігіне (ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу) қатаң бағытталған.
Алайда, жөндеу тәжірибесі жөндеуді ағымдағы және күрделі (орташа) деп
бөлудің
нақты
критерийлерінің
жоқтығын
және
соңғылардың
шекараларының қозғалғыштығын, сондай-ақ жөндеудің бір түрін екіншісіне
ауыстыру мүмкіндігін көрсетеді.
Көбінесе, ағымдағы жөндеу кезінде жеке механизм, қондырғы және
құрастыру қондырғысы күрделі жөндеуден өтеді. Машинаны күрделі жөндеу
кезінде жақында қалпына келтірілген құрастыру қондырғыларын қайта
бөлшектеу, жуу, құрастыру, реттеу жиі қажет болады, сондықтан қосымша
жұмыстарды орындау қажет, бұл машиналардың жөндеуде болу мерзімінің
артуына әкеледі.
Сондықтан жоғарыда аталған факторлардың элементтер ресурсына
және, атап айтқанда, оның таралуына әсері реттеудің мерзімді формасында
белгіленген жұмыстардың толық көлемін бірнеше кезеңге бөлу арқылы
теңестірілуі мүмкін.
Бұл талап кезең-кезеңмен жөндеу әдісіне сәйкес келеді, оның негізінде
келесі принциптер жатыр:
- жабдықтың ресурсын толық немесе толық қалпына келтіруге жақын
оның кез келген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы,
негізгілерін қоса алғанда, тек ағымдағы жөндеулерде жүзеге асырылады.
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Орташа және күрделі жөндеу көлемі ағымдағы жөндеу бойынша
бытыраңқы;
- ағымдағы жөндеу көлемдері жоспарлы жөндеу жүргізудің белгіленген
мерзімділігін сақтай отырып, Жабдықтың тораптары мен механизмдерінің
нақты техникалық жағдайын бағалау нәтижелері бойынша белгіленеді.
Агрегаттық әдіспен жөндеуді мамандандырылған жөндеу бригадалары
жүргізеді. Кесіндіде (карьерде) тораптар мен агрегаттардың айырбастау қоры
құрылады.
Мамандандырылған бригада қажетті жабдықтармен, тетіктермен және
құрал-саймандармен (жөндеу шеберханасы, тартқыш, трайлер, кран,
құрылғының гидрокөтергіші және т.б.) жарақталады.
Кезеңді әдісті енгізу әр нақты машинаның жеке жұмыс қабілеттілігінің
резервтерін неғұрлым толық пайдалануға және жөндеуге еңбек пен
материалдық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, жөндеу жұмыстары жіктеледі:
жөндеу
жұмыстарын
орындаушылар
бойынша-тау-кен
кәсіпорындарының күшімен мердігерлік, қосалқы мердігерлік және жөндеу
(пайдаланушы ұйым; жөндеу операцияларына мамандандырылған ұйым;
-жабдықты
дайындаушы
кәсіпорынның
күшімен
немесе
басшылығымен орындалатын фирмалық);
- басшылық жөндеу құжаттамасы бойынша-желілік және желілік
кестелер (модельдер), жөндеудің үлгілік жобалары, жөндеу жұмыстарын
ұйымдастыру жобалары, арнайы нұсқаулықтар мен нұсқаулықтар бойынша
жөндеулер;
- орындау уақыты бойынша-маусымдық және маусымнан тыс.
Маусымдық (қысқы) жөндеулер қысқы жұмыс уақытынан тыс уақытта
жөнделетін аршу жабдығына тән.
Тау-кен машиналарын жөндеу мерзімі жыл мезгіліне байланысты емес
және жөндеу жұмыстары жыл бойы жүргізіледі, көмір кеніштерін
қоспағанда, жаз мезгілінде отын өндірісі біршама төмендеуі мүмкін.
Жұмыс технологиясына байланысты жөндеу жеке, агрегаттық
әдістермен немесе жөндеу жиынтығы әдістерімен жүзеге асырылады.
Жеке әдіс кезінде машиналардың ақаулы бөліктері жөндеу
жұмыстарын жүргізу орнында қалпына келтіріледі, ал тораптардың,
механизмдердің, агрегаттардың ақаулы бөліктері қосалқы бөлшектермен
ауыстырылады.
Агрегаттық
(тораптық,
агрегаттық-тораптық)
әдіс
кезінде
машиналардың ақаулы бөліктері жөндеу жұмыстарын жүргізу орнында
алдын ала жөнделген немесе жаңа тораптармен, механизмдермен,
агрегаттармен ауыстырылады. Жөндеу жиынтықтарын қолдана отырып,
машиналар қалпына келтіріледі, олар үшін барлық түйіндердің техникалық
ресурсы орнатылады, оның жіктелуі жүзеге асырылады.
Жіктеуге сәйкес түйіндер ресурстар таусылғаннан кейін бір уақытта
ауыстырылатын жиынтықтарға топталады. Агрегаттық, тораптық,
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агрегаттық-тораптық және жөндеу жиынтықтарын жөндеу әдістері
прогрессивті индустриялық әдістерге жатады.
Жөндеу циклі-ең аз қайталанатын уақыт аралықтары немесе
жабдықтың жұмыс істеуі, оның барысында жөндеудің барлық белгіленген
түрлері белгілі бір ретпен орындалады. Ол бір күрделі жөндеу (КЖ)
аяқталған сәттен бастап келесі КЖ аяқталғанға дейін есептеледі. Екі кезекті
ағымдағы жөндеу (ТР) арасындағы жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығы
жөндеу аралық кезең деп аталады.
Жөндеу циклінің құрылымы бірыңғай салалық стандарттарға сүйене
отырып, белгілі бір ретпен және белгілі бір уақыт аралығында барлық түрдегі
жөндеулердің кезектесуін белгілейді. Жөндеу циклі үшін нормативтен рұқсат
етілген ауытқулар -, ал жөндеу аралық кезең үшін -.
Аялдама жөндеулерін жүргізу мерзімдерін өзгертуге ерекше
жағдайларда тек мердігер ұйымдардың келісімі бойынша (егер олардың
жөндеуге қатысуы жоспарланса) және бұрын аялдама жөндеу мерзімдерін
бекіткен Жоғары тұрған ұйымның рұқсатымен ғана жол беріледі.
Жөндеудің жалпы жоспарын жасау кезіндегі негізгі бастапқы
құжаттар-бұл өндірістердің, цехтардың, технологиялық қондырғылар мен
жеке жабдықтардың жылдық жоспарлары мен жөндеу кестелері. ӨТТ
жоспарлары мен кестелері өндірістік жоспарға және жөндеуге арналған
қолданыстағы нормативтерге сүйене отырып жасалады.
Бұл жағдайда жөндеу қызметінің нақты мүмкіндіктерін, күштері мен
құралдарын, кейде маусымдықты ескеру қажет. Жылдық кестелерде осы
жабдық жөнделуі тиіс айлар белгіленеді. Олардың негізінде ай сайынғы
жөндеу кестелері жасалады, онда жылдық жоспарда қарастырылған жөндеу
түріндегі әр объектінің күнтізбелік күндері көрсетіледі.
ЖАЖ жүйесінің бірқатар кемшіліктері бар:

жөндеу аралық кезеңдердің нормаларында ХТҚ жабдығын
пайдалану шарттары ескерілмейді;

жабдықтың жасын ұлғайта отырып, жөндеу аралық кезеңдердің
мерзімдерін түзету көзделмейді;

жөндеу нормативтерінің бір бөлігі ХТҚ жабдықтарының істен
шығуы бойынша ақпараттың үлкен көлемін жинақтаусыз және
математикалық өңдеусіз эмпирикалық белгіленген;

ХТҚ сенімділігін арттыру жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу үшін
пайдаланылуы мүмкін сенімділік сипаттамаларын есептеуге мүмкіндік
беретін жабдықтың істен шығуы туралы статистикалық деректер банкінің
болмауы.
Осыған байланысты ТҚК-нің оңтайлы стратегиясын таңдау негізінде
ЖАЖ жүйесін жетілдіру қажет.
ТҚК стратегиясы-бұл бүкіл жұмыс уақытында оның жағдайына
байланысты жүйенің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін ТҚК
ұйымдастыру процесінде қабылданатын ережелер жиынтығы. Химия
өнеркәсібі объектілерінің үш стратегиясының мәні келесідей:
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ХТҚ атқарымына қарамастан күнтізбелік мерзімдер бойынша
жүзеге асырылатын топтық стратегия;

алдын ала белгіленген жөндеу аралық ресурстарды әзірлеу
бойынша жүзеге асырылатын жеке стратегия;

нөлдік стратегия, онда жөндеу жұмыстары істен шыққан кездегі
техникалық жағдай бойынша жүзеге асырылады.
ТҚК стратегиясын оңтайландыру процесі ХТҚ жұмыс істеуінің
барынша тиімділігімен жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізу
кезектілігін таңдаудан тұрады. Бұл ретте жабдықтың істен шығуының
қарқындылығы, ХТҚ жұмыс істеуінің көптеген жағдайы, жөндеу
жұмыстарын жүргізуге арналған Еңбек және материалдық ресурстардың
шығындары, жабдықты ТҚК және жөндеу ұзақтығы және т. б. туралы
априорлық және (немесе) ҚҰЖтериорлық ақпарат бастапқы болып
табылады.
ӨТТ кестесін оңтайландыру негізінен екі бағыт бойынша жүргізіледі:
1.
Максималды өнім шығаруды қамтамасыз ету мақсатында. Содан
кейін мақсатты функция максималды пайда болып табылады, ал жөндеу
шығындары тұрақты болып саналады. Мұнда жөндеушілердің саны мен
мамандығына шектеулерді ескеру қажет.
2.
Еңбек шығындарының орташа (оңтайлы) мәннен минималды
ауытқуы үшін.
ЖАЖ кестесін есептеу келесі ретпен жүзеге асырылады:
1. Жабдықты жөндеудің басталу уақыты анықталады, оларды
Таңдалған уақыт аралығында мүмкіндігінше біркелкі таратады. Бұл ретте
басталуы деп санайды бірінші және жабдықтарды жөндеу.
2.Жүйелі немесе қатар жұмыс істейтін жабдық үшін жөндеу мерзімі
бойынша жылжумен белгіленеді:


t1 =t2 -t0

(2)

мұндағы-I элементті жөндеу мерзімі;t1
t2 - жөндеу мерзімі (i+1) - ші элемент;
t0 -жөндеу мерзімінің (i+1) - мен салыстырғанда жылжуы.
Дәйекті жұмыс істейтін жабдықтар үшін .t0 = 0

1.Жөндеуді бастаудың қабылданған мерзіміне және белгілі жөндеу
күрделілігіне сәйкес, бүкіл кезең ішінде әр күнге қажетті жөндеу
жұмысшыларының саны анықталады:
𝑁𝑁

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

(3)
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мұндағы ni-элементті жөндеумен айналысатын жөндеушілердің саны;
N-элементтер саны.
2. Жөндеушілердің ең көп саны қажет болатын күнді анықтаңыз.
Бұл сома бүкіл жөндеу бағдарламасын жүзеге асыру үшін қажет ең аз
мөлшерде қабылдануы керек. Жекелеген қондырғыларды жөндеу
мерзімдерін алдын ала қабылданған орналастыру есептеу кезінде өзгереді.
Нәтижесінде таңдалған өлшемге сәйкес келетін оңтайлы ЖАЖ жоспары
алынады.
Бұл мәселені шешкен кезде бірінші кезеңде KR кестесі, содан кейін TR
кестесі оңтайландырылады.
Әр түрлі жұмыстарда оңтайландыру критерийі ретінде мыналар
қолданылады:
- ТҚК жүргізуге арналған орташа үлестік шығындар;
- ХТҚ жұмыс уақытының бірлігіне келетін орташа шығындар; ЖАЖ
жүргізу кезіндегі өнімділік шығындары және т. б.
Бұл мәселені шешудің нәтижесі-HTS жабдықтарының жұмыс істеуінің
жалпы күнтізбелік жоспарының ажырамас бөлігі болып табылатын ЖАЖ
кестесі.
ЖАЖ жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттарын тұжырымдаймыз:

жөндеуаралық кезеңдер мен циклдердің ғылыми және
техникалық негізделген нормативтерін әзірлеу;

жөндеуге ең аз шығындарды қамтамасыз ету мақсатында жөндеу
циклінің құрылымын жетілдіру (негізінен ТҚК-ны азайту және жабдықтың
сенімділігін арттыру арқылы жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығын арттыру
арқылы);
3. Жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалу уақытын қысқарту және
жөндеуге еңбек шығындарын азайту.

жөндеуаралық кезеңдердің орташа көрсеткіштерін саралап
ауыстыру (жабдықтың қалыпты және ауыр жағдайлардағы жұмысын ескере
отырып, яғни жегіделік орта, жоғары температура, қысым, ылғалдылық,
тұтқыр ортаның болуы және т. б.);
4. Жабдықтардың ескіру процесінің нормативтерінде есепке алу және
жабдықтарды пайдалану шамасына қарай шығындарды ұлғайту қажеттілігі.
Бақылау сұрақтары:
1. Осыдан кейін электр құрылғысының тозу кезеңі басталады?
2. ЖАЖ кестесін оңтайландыру қандай бағыттар бойынша
жүргізіледі?
3.Химия өнеркәсібі объектілерінің үш стратегиясының мәні қандай?
4.Электромеханикалық жабдықтарды ағымдағы жөндеу қалай
жүргізіледі?
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5.Жабдықтың істен шығуының алдын алу бойынша қандай іс-шаралар
жүргізіледі?
2.8.2 Техникалық себептер бойынша тоқтап қалуды қысқарту
Жөндеу цехтары мен кәсіпорын қызметтерінің негізгі міндеті - барлық
жабдық паркінің жұмысқа үнемі дайындығын қамтамасыз ету. Бұл міндет
Жабдықты жөндеуге және оған қызмет көрсетуге жұмсалатын қаражаттың ең
аз шығынымен, жөндеудегі жабдықтың ең аз тұрақтарымен шешілуі керек.
Қолданыстағы жабдықтарға қызмет көрсетумен және жөндеумен қатар,
кәсіпорындардың жөндеу цехтары қажет болған жағдайда жабдықтарды
жаңғыртуды да жүзеге асырады.
Ағымдағы жөндеу келесі кезекті жөндеуге дейін жабдықтың қалыпты
жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ол көлемі бойынша минималды,
әдетте, жабдықты бөлшектемей, жөндеу үшін жабдықтың бос тұруынсыз
немесе аз бос тұруымен жүзеге асырылады. Ағымдағы жөндеу шағын және
орта болып бөлінеді. Шағын жөндеуден айырмашылығы, орташа жөндеу
қиынырақ.
Өндірістік қуаттарды пайдалануды арттыру және жақсарту,
Жабдықтардың жұмыс уақытын қысқартуды, жұмысшылардың еңбек
тәртібін арттыруды және т. б. қамтамасыз ететін жабдықтарды жөндеуді
ұйымдастыруды жақсарту бойынша ұйымдастырушылық шараларды әзірлеу
және енгізу үлкен маңызға ие.
Егер біз, мысалы, бір түйіннің III түрінің жоғалуын-машиналардағы
қарнақтарды беру және қысу механизмін талдайтын болсақ, онда бұл
механизмдердің үлкен кемшіліктеріне қарамастан (жиі бұзылу, цангтардың
тозуы, қысқыш күштерді жиі рет реттеу және т.б.), олар бір пиндель
машиналарында өзін-өзі ақтайды, бұл машинаның жұмысына үлкен шығын
әкелмейді.
Сонымен қатар, осы кемшіліктері бар бірдей механизмдер көп
шпиндельді машиналардың үлкен тоқтап қалуына әкеледі, бұл олардың
өнімділігін күрт төмендетеді.
Сондықтан зауыттардың жөндеу цехтары көбінесе механизмдерді
модернизациялаумен, тиісті материалдарды таңдаумен және жауапты
байланыстар үшін термиялық өңдеумен айналысуға мәжбүр.
Машинаның негізгі механизмдерінің циклдік шығындарынан тыс
шаманы талдау және осы шығындарды азайту әдістерін жасау
машиналардың жоғары өнімді агрегатталған автоматты жүйелерін құруға
мүмкіндік береді.
Жоғары кесу қасиеттері ең алдымен тозуға төзімді құрал
материалдарын қолдану және кесу бөлігінің тиімді геометриясы арқылы
қамтамасыз етіледі.
Сондай-ақ, жабдықтың тоқтап қалуын төмендететін құралдарды
дамытуға байланысты экономикалық тұрақтылықты төмендету арқылы кесу
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жылдамдығын арттыруға болады. Құрал-сайманды баптаудан және оны тозу
кезінде ауыстырудан туындаған жабдықтың тұрып қалуын қысқарту
негізінен мынадай әдістермен жүргізіледі.
Ең қарапайым әдіс-уақыт сынақтарын тығыздау-бос жүрістер мен
үзілістерді азайту, өнімнің тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуі және т.б.
алайда, сынақты жеделдетудің қарапайым әдісін өнімнің жұмысындағы
үзілістердің бұзылу процесінің қарқындылығына әсерін талдағаннан кейін
ғана қолдануға болады. Мұнда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін.
Мысалы, шаршау кезінде жүктеме циклдерінің жиілігінің жоғарылауы
көп жағдайда түпкілікті нәтижеге әсер етпейді, ал бөлшектерді тоздырған
кезде жұмыста үзілістердің болуы тозуды арттыруы мүмкін.
Бақылаудың статистикалық әдістерін енгізу отандық өнеркәсіптің
көмекші жұмыс күшіне (бақылаушыларға) қажеттілігін айтарлықтай азайтып
қана қоймай, ақаулардан болатын шығындарды азайту, бұйымдардың
сапасын жақсарту, олардың қызмет ету мерзімін ұзарту, Жабдықтардың
тоқтап қалуын қысқарту түрінде үлкен экономикалық әсер береді.
Жинақтағы бірқатар автоматтар технологиялық процесті орындау
кезінде сыналады және диагностикаланады, басқалары - жасанды жасалатын
ынталандырушы әсердің әсерінен немесе бос жүрісте [16].
Диагностикалық әдіс жабдықтың тоқтап қалуын барынша азайтуды,
пайдаланылған жабдықтың төмен құны бар диагностикалық ақпаратты
талдаудың қарапайымдылығын қамтамасыз етуі керек. Көптеген
жағдайларда бұл жақсы дамыған статистикалық тексеру әдістерінің
деректерін пайдаланады
Сыртқы себептерге байланысты желілердің тоқтап қалуын азайту
Автоматты қалыптау желілерінің жұмысын жақсартудың ең тиімді әдісі
болып табылады. Көптеген үзілістерді қосымша шығындарсыз жоюға
болады, тек іргелес учаскелердің жұмысын мұқият үйлестіру және
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру арқылы [16].
Әдістердің экономикалық тиімділігі механикалық жабдықтың
түйіндерін алдын-ала қарау және бақылау үшін бөлшектеу-жинау
операцияларын жою арқылы анықталады, сынау, дайындау және жөндеу
процесінде машиналар мен механизмдердің нақты техникалық жағдайын
анықтау, Жабдықтың тоқтап қалу уақытын, жанар-жағармай материалдары
мен қосалқы бөлшектерді үнемдеу арқылы жұмыс қабілеттілігін қалпына
келтіруге уақыт пен еңбек шығындарын азайту.
Жабдықтарды жөндеу мен пайдаланудың прогрессивті әдістерін
қолдану жөндеу жұмыстарының көлемін қысқартуды, олардың еңбек
сыйымдылығын азайтуды, жабдықтардың тоқтап қалуын азайтуды,
материалдарды үнемдеуді, шығындарды азайтуды және жөндеу
жұмысшыларының жұмысын жеңілдетуді қамтамасыз етеді.
Желілік модельдерді директивалық ұзақтыққа келтіру және еңбек
ресурстары бойынша желілік модельдерді оңтайландыру әдістері, сондай-ақ
жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалу ұзақтығын қысқарту және жөндеу
168

шығындарын азайту үшін АБЖ жүйесін пайдалану шарттары мен
мүмкіндіктері электр станцияларының жабдықтарын жөндеу кезінде желілік
жоспарлау және басқару жүйесін әзірлеу және қолдану жөніндегі
нұсқаулықта келтірілген.
Кәсіпорындарда жабдықты жөндеуді ұйымдастырудың негізі
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі болып табылады, ол
мыналарды қамтамасыз етуге арналған:
1) Жабдықты жұмысқа қабілетті күйде ұстау және оның күтпеген
жерден істен шығуын болдырмау;
- жоспар бойынша жөндеу жұмыстарын орындау мүмкіндігі;
5) қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды уақтылы
дайындауды қамтиды.
2) Жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді дұрыс
ұйымдастыру;
- жөндеу жұмыстарының тоқтап қалуын қысқарту және жөндеу
жұмыстарының сапасын арттыру есебінен жабдықты пайдалану
коэффициентін уақытында пайдалануды арттыру.
Техникалық қызмет көрсету және жабдықты жөндеу жүйесінің негізі
техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы және алдын-ала жөндеу ағымдағы және күрделі.
Өнеркәсіп кәсіпорындарында техникаға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жүйесінің жетекші нысанын жабдықты жоспарлы-алдын ала
жөндеу жүйесі (ЖАЖ) құрайды.
Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі Жабдықты күту, қадағалау,
Қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық ісшаралардың, үдемелі үдемелі тозудың алдын алу, апаттардың алдын алу
және жабдықты тұрақты техникалық әзірлікте ұстау мақсатында алдын ала
жасалған жоспар бойынша белгілі бір көлемде және белгілі бір мерзімде
жүргізілетін профилактикалық іс-шаралардың жиынтығын білдіреді.
Жоспарлы мерзімді жөндеу әдісі-жабдықты жөндеудің барлық түрлері
белгілі бір уақыт өткеннен кейін алдын-ала белгіленген ретпен орындалады.
Жабдықты жөндеудің реттілігі мен уақытын белгілеу үшін жабдықтың
барлық түрлерін жоспарлы-алдын ала жөндеудің жылдық кестесі жасалады,
оның негізінде ай сайынғы жөндеу кестелері әзірленеді.
Жоспарлы-алдын ала жөндеулердің, жабдықтардың жылдық кестесінде
жабдықтың атауы көрсетіледі, жөндеудің әрбір түрі бойынша жөндеулер мен
жөндеудегі тоқтап қалудың арасындағы ресурс нормативтері келтіріледі,
соңғы жөндеу күні (күні, айы, жылы) беріледі, тиісті жөндеу қай айда
жүргізілуге тиіс екені және оның ұзақтығы, сондай-ақ бір жыл ішінде
жөндеудегі жабдықтың тұрып қалуы көрсетіледі.
Жабдықты жөндеудің айлық жоспар-кестесінде сондай-ақ жабдықтың
атауы, соңғы жөндеудің күні мен түрі, алдыңғы жөндеуден кейінгі нақты
жүрісі, ай күндері бойынша жөндеудің күнтізбелік мерзімдері, сағатпен
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жөндеудегі тоқтап қалудың ұзақтығы және адам-сағаттағы еңбек шығындары
беріледі.
ЖАЖ кестесін әзірлеу үшін жабдықтың осы түріне арналған жөндеудің
әр түрі үшін жөндеу мен жөндеу арасындағы сағаттардағы ресурс
стандарттары негіз болып табылады. Бұл нормативтер салада әзірленетін
"жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінде" келтірілген.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде авиациялық
техниканың еңбек шығындарын, материалдары мен тоқтап қалуын азайту
үшін өзара алмастырудың маңызы зор. Бұл, ең алдымен, жөндеудің
агрегаттық-түйіндік әдісін сәтті енгізуге байланысты, онда қажетті жөндеу
жұмыстары және пайдаланылған қондырғылар мен тораптарды ауыстыру
мерзімді техникалық қызмет көрсету кезінде пайдалану кезінде оңай және тез
орындалады.
Бөлшектің құнын бөлікті бекіту және алу уақытын, жұмыс уақытын
және құралдың өзгеру уақытын азайту арқылы азайтуға болатындығын
көреміз. Ол үшін техникалық және ұйымдастырушылық әдістерді қолдануға
болады. Құралдың материалын жақсарту және қайрау құралдың беріктігін
арттырады, құралдың өзгеру санын және бір бөлікке келетін қайрау құнын
азайтады, осылайша бөліктің өзіндік құнын төмендетеді.
Кесетін құралдың тозуын өңделетін материалдың қасиеттерін өзгерту
арқылы азайтуға болады. Жалпы алғанда, үстеме шығындарды азайту қиын,
сондықтан бөліктің өзіндік құнын негізінен жабдықты жақсарту арқылы
азайтуға болады.
Бірнеше слесарьмен машинаның бірнеше құрастыру қондырғыларын
параллель жөндеу және құрастыру - бұл машинаның жөндеудегі тоқтап қалу
уақытын едәуір қысқартуды қамтамасыз ететін ең ұтымды және прогрессивті
әдіс.
Бір типті станоктардың көп саны бар кәсіпорындарда жөндеу кезінде
жабдықтың тоқтап қалуын азайту үшін түйінді әдіспен жөндеу жұмыстарын
жүргізген жөн.
Басқару бағдарламаларын дайындау кезінде ТЖ-ның тоқтап қалу
уақытын қысқартуға сыртқы бағдарламалау арқылы қол жеткізіледі. Ол
есептеуге негізделген және операторды пайдалануды болдырмайды.
Оның артықшылықтары ТЖ уақытының қорын неғұрлым толық
пайдалану, оқу құралдарының болмауына және бағдарламаны жазуға
байланысты ТЖ конструкцияын жеңілдету, бағдарламаны дайындауда
субъективті факторларды жою.
Бір типті станоктар саны көп өндірістерде және ағынды-жаппай
өндірісі бар кәсіпорындарда жабдықтардың жөндеудегі тоқтап қалуын
қысқарту үшін тораптық әдіспен жөндеу жүргізген жөн.
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының тұрып қалуын қысқарту
үшін ағымдағы жөндеу негізінен агрегаттық-тораптық әдіспен жүзеге
асырылады, онда ақаулы агрегаттарды айналым қорынан алынған ақаусыз
агрегаттарға ауыстырады.
170

Жұмыс уақытының қорын ұтымды пайдалануға жұмыс уақытының
күндізгі және ауысымішілік шығындарын жою арқылы қол жеткізіледі.
Жұмыс уақытының бір күндік шығындары табельдік есеп деректері бойынша
анықталады. Осы негізде еңбек жағдайларын сауықтыру және жақсарту
(еңбекке уақытша қабілетсіздікке байланысты шығындарды азайту), еңбек
тәртібін нығайту (жұмыстан шығуды қысқарту), өндіріс пен басқаруды
ұйымдастыруды жетілдіру (әкімшіліктің рұқсатымен бір күндік тоқтап
қалуды, шықпауды қысқарту) жөніндегі іс-шаралар әзірленуге тиіс.
Ауысымішілік шығындар фотосуреттердің және жұмыс күнінің өзіндік
фотосуреттерінің, сәттік бақылаулардың және басқа әдістердің көмегімен
анықталады.
Шебер, әдетте, әлеуметтік және көбінесе кәсіби тұрғыдан біртектес
адамдар тобымен айналысады. Сондықтан, мұндай сайттар үшін ең жақсы
кәсіпті, жеке жарысты және т. б. ұйымдастыру қолайлы.
Бір машинада жұмыс істейтін жұмысшылар үшін ең тиімдісі-бұл
жұмыс уақытының өндірістік емес шығындарын азайтуды, еңбек әдістері мен
әдістерін жетілдіруді, ұтымды ұйымдастырушылық жабдықты қолдануды
және т. б. Конвейерде жұмыс істейтіндер үшін шебер байланысты кәсіптерді
игеруге арналған қозғалысты қамтитын жарыс нысандарын қарастыруы
керек.
Машина жасау, аспап жасау, тоқыма өнеркәсібіндегі көп
станокшылардың арасында қызмет көрсетілетін машиналар санын көбейту
үшін жарыс ұйымдастырған жөн. Уақытша жұмысшылар (слесарьлар,
реттеушілер, термистер, жөндеушілер және т. б.) аймақтарды кеңейту және
қызмет көрсету сапасын жақсарту, жабдықтың тоқтап қалуын азайту және т.
б. үшін бәсекелесе алады.
Келтірілген шығындардың негізгі бөлігін станокшылар мен
реттеушілердің жалақысы құрайды. Қарастырылып отырған әдісті қолдана
отырып, бұл шығындарды реттеу процесінде машинаның өндірістік емес
тоқтап қалуын азайту, аз білікті реттеушілерді пайдалану және жөндеуші
қызмет көрсететін машиналардың санын көбейту, сондай-ақ құрал
шығындарын азайту арқылы азайтуға болады.
Жабдыққа техникалық қызмет көрсету тұйық немесе ағынды әдіспен
ұйымдастырылуы мүмкін. Тұйық әдіс кезінде техникалық қызмет көрсетудің
әрбір түрінің барлық жұмыстары бір бекетте орындалады (жинау-жуу
жұмыстарын қоспағанда). Ағындық әдіс кезінде барлық техникалық қызмет
көрсету жұмыстары жүйелі орналасқан бірнеше ҚҰЖттарда орындалады.
Жұмыстар әрбір ҚҰЖтта автомобильдің болу ұзақтығы бірдей
болатындай
жеке
ҚҰЖттар
бойынша
бөлінеді.
Ағынды
әдіс
автомобильдердің тоқтап қалуын азайтуға, жұмысшылардың өнімділігі мен
техникалық қызмет көрсету сапасын арттыруға әкеледі.
Орталықтандырылған
тасымалдардың
мынадай
негізгі
артықшылықтары бар: жүкті жеткізу процесінде жүк жөнелтушілердің, жүк
алушылардың және автокөлік ұйымдарының міндеттерін нақты бөлу
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жылжымалы құрамның жұмысын нақты, алдын ала әзірленген кесте
бойынша ұйымдастыру мүмкіндігі жүк алушылар мен жүк жөнелтушілерде
тиеу-түсіру жұмыстарын кеңінен механикаландыру үшін алғышарттар жасау
кесте бойынша жұмысты ұйымдастыру есебінен тиеу-түсіруді күтудегі
өнімсіз тоқтап қалуды жою және механикаландыру нәтижесінде тиеу-түсіру
кезінде жылжымалы құрамның тұрып қалуын
Жүк тасымалдау кезінде жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың
экспедиторлары мен агенттерінің қозғалу қажеттілігін жою және
экспедиторлар мен жүкшілерге қажеттілікті азайту жылжымалы құрамның
өнімділігін арттыру және нәтижесінде жылжымалы құрамға қажеттілікті
азайту және тасымалдаудың өзіндік құнын төмендету жүк тасымалдауды
ұйымдастырудағы жалпы мәдениетті арттыру халық шаруашылығындағы
көлік шығындарын азайту автомобиль көлігінде жоспарлаудың заманауи
ғылыми әдістерін қолдану үшін алғышарт ретінде автокөлік ұйымындағы
тасымалдау туралы ақпаратты шоғырландыру.
Техникалық қызмет көрсету станциялары әдетте жабдықтың ТҚ және
ТЖ барлық түрлерін, ал ірі ТҚС-да агрегаттарды күрделі жөндеуді
орындайды. Анықталған ақауларды станция автомобиль иесінің келісімі
бойынша жояды. Станциялардағы қондырғыларды күрделі жөндеу, әдетте,
жеке әдіспен жүзеге асырылады.
Автомобильдердің бос тұруын қысқарту үшін жөндеу ақаулы
агрегаттар мен тораптарды ақаусыз агрегаттарға ауыстыру жолымен
иесіздендірілген әдіспен жүзеге асырылуы мүмкін.
Машиналардың техникалық және пайдалану өнімділігін арттыру үшін
құрылымдық шаралармен қатар өндіріс инноваторларының озық жұмыс
әдістерін енгізу өте маңызды. Бұл әдістер тоқтап қалуды азайту арқылы
жоғары сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізумен, жұмыс орнын
мұқият дайындаумен, жабдықты жақсы күтумен және көмекші
операцияларға уақытты азайту және негізгі жұмысқа уақытты көбейту
арқылы
еңбек
өнімділігін
арттыру
әдістерін
жетілдірумен
сипатталады.рационализаторлық ұсыныстарды енгізу арқылы жұмысты
жақсарту.
Ағымдағы жөндеу кезінде туындаған ақаулар мен ақаулар жойылады.
Автокөліктің тоқтап қалуын азайту үшін ағымдағы жөндеу негізінен
агрегаттық әдіспен жүргізілуі керек.
Жүк көтергіш крандарды пайдалану жағдайында жылжымалы
құрамнан жүктерді жинау әдісін қолданатын схемалар салыстырмалы түрде
төмен түсіру өнімділігімен сипатталады, бұл әдетте жүк түсіру кезінде
жылжымалы құрамның тоқтап қалу уақытын азайту үшін бірнеше
крандардың бір уақытта жұмыс істеуін талап етеді.
Автомобиль крандарын пайдалану тиімділігі қызмет көрсетуші
персоналдың машиналардың құрылымын, олардың технологиялық және
техникалық мүмкіндіктерін, сондай-ақ крандарды қолдана отырып жұмыс
істеу ережелерін және оларға техникалық қызмет көрсету жүйесін
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қаншалықты жақсы білетіндігіне байланысты. Крандардың құрылғысын
жақсы білу, еңбектің озық әдістері мен тәсілдерін қолдана білу
Машиналардың тоқтап қалуын азайтуға, крандардың уақыт пен жүктеме
сыйымдылығын жақсартуға мүмкіндік береді. Мұның бәрі, сайып келгенде,
еңбек өнімділігінің артуына, жұмыс мерзімінің қысқаруына әкеледі 11.
Автоматты желінің өнімділігін арттыруда құралды желіден тыс Баптау
әдістерін қолдану арқылы желінің тоқтап қалуын азайту үлкен маңызға ие.
Жылжымалы құрамның тұрып қалуын қысқарту мақсатында ағымдағы
жөндеу негізінен агрегаттық әдіспен жүзеге асырылады, онда ақаулы немесе
күрделі жөндеуді талап ететін агрегаттар мен тораптарды айналым қорынан
алынған
ақаусыз
агрегаттарға
ауыстыру
жүргізіледі.
Айналым
агрегаттарының саны шаруашылықтағы жылжымалы құрам бірліктерінің
санын, күрделі жөндеуге дейінгі жөндеуаралық жүрісті, пайдалану
қарқындылығын, жөндеу ұзақтығын және агрегаттарды жеткізу уақытын
ескере отырып айқындалады.
Ағындық әдіс кезінде техникалық қызмет көрсету жүйелі орналасқан
бірнеше ҚҰЖттарда орындалады. Жұмыстар әрбір ҚҰЖтта автомобильдің
болу ұзақтығы бірдей болатындай жеке ҚҰЖттар бойынша бөлінеді.
Ағындық әдіс автомобильдердің тоқтап қалу уақытын қысқартуға,
бекеттердің өткізу қабілетін арттыруға, жұмысшылардың еңбек өнімділігін
және техникалық қызмет көрсету сапасын арттыруға әкеледі.
Ағымдағы жөндеудегі тоқтап қалу уақытын қысқарту парктің
техникалық дайындық коэффициентін арттыруға, демек, оның өнімділігін
арттыруға және көлік бірлігінің құнын төмендетуге мүмкіндік береді.
Сондықтан, әдетте, автомобильдерді Ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруда
агрегаттық әдісті қолдану қажет.
Пайдалану кезінде роторлы автоматты желілер сыртқы әсерлерге
ұшырайды. Роторлардың жекелеген механизмдерінің сыртқы әсерлерге
төзімділігін арттыру үшін үйкелетін беттерді міндетті түрде майлау жүзеге
асырылады, роторлардың негізгі біліктерінің қаттылығын арттырады,
жегідеге қарсы жабындар қолданылады, жүйеде жеке сызықтар дірілдейді.
Жұмыс кезінде роторлы автоматты желілердің тоқтап қалуын азайтуға
алдын-алу және жөндеудің ұтымды әдістері арқылы қол жеткізіледі, олардың
бірі желілерді қосалқы элементтермен резервтеу болып табылады.
Резервтеудің мәні салыстырмалы түрде төмен сенімділігі бар элементтер
резервтік болып табылады. Әдетте қосалқы элементтер, мысалы, арнайы
жабдықталған стендтерде орнатылған және желінің жанында сақталатын
аспаптық блоктар ауыстыру сигналы бойынша роторға автоматты түрде
беріледі.
Машина жасау кәсіпорындарында, сондай-ақ қазіргі заманғы
бұзбайтын бақылау әдістерімен кешенде пайдалану және жөндеу
ұйымдарында жиналмалы виброакустикалық диагностиканы кеңінен енгізу
машиналарды жасау мен жөндеу сапасын арттырудың, техниканың өнімсіз
тұрып қалуын қысқартудың, қосалқы бөлшектер мен жанар-жағармай
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материалдарын тұтынудың, еңбек шығындары мен капитал салымының
маңызды резерві болып табылады.
Осы негізде ресурс бойынша техникалық қызмет көрсетудің
қолданыстағы әдістерінен жағдайға байланысты техникалық қызмет
көрсетуге көшу жауапты машиналар мен құрылымдардың қызмет ету
мерзімін едәуір ұзарта алады.
Әдістердің экономикалық тиімділігі апаттар мен жабдықтардың ұзақ
уақыт тоқтап қалуының төмендеуімен, жөндеу жұмыстарының күрделілігі
мен санының төмендеуімен, механизмдер мен реттеулердің сапасының
жоғарылауымен анықталады, бұл процестер мен қозғалыстардың берілген
параметрлерін бақылауға және сақтауға мүмкіндік береді., сайып келгенде,
жабдықтың өнімділігі мен ресурсы артады. Технологиялық жабдықты
бақылау мен диагностикалаудың динамикалық әдістерін енгізудің
экономикалық тиімділігі мен тиісті ауқымы соңғысының жарамдылығын
бақылауға айтарлықтай байланысты.
Оны жөндеудің жоғары жылдамдықты әдістеріне байланысты
жабдықтың тоқтап қалуын азайту жылына 135-270 күн станоктарға жетеді
және қосымша 13500-27000 рубль көлемінде өнеркәсіптік өнімдер шығаруға
мүмкіндік береді.жылына әр 100 машинадан.
Орталықтандырылған жөндеудің жоғарыда аталған әдісі жөндеу
кезінде жабдықтың тоқтап қалуын едәуір азайтуға көмектеседі. Күрделі
жөндеудің ұзақтығын минимумға дейін төмендетуге болады және күрделі
машиналар үшін 8-12 күнді құрайды.
Жабдықтың ТЖ жеке және агрегаттық әдістермен жүргізіледі. Жеке
жөндеу
әдісімен
автомобильден
шығарылған
қондырғылар
иесіздендірілмейді, жөнделеді, содан кейін сол қондырғыға орнатылады.
Жөндеу жұмыстарын осындай ұйымдастырумен жабдық ұзақ уақыт жұмыс
істемейді. АЖБ-да автомобильдердің ТЖ жылжымалы құрамының тұрып
қалуын қысқарту мақсатында негізінен агрегаттық әдіспен жүзеге
асырылады, онда ақаулы агрегаттар айналым қорынан алынған ақаусыз
агрегаттарға ауыстырылады.
Күрделі жөндеуден басқа жөндеулердің барлық түрлері жөнделетін
жабдықты орнату орнында орындалады. Салмағы 2,5 тоннаға дейінгі
станоктарды
күрделі
жөндеу
үшін
Жөндеу-механикалық
цехқа
тасымалданады, ауырлары сол жерде жөнделеді.
Орташа және күрделі жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалуын азайту
үшін түйінді жөндеу әдісі қолданылады, онда жабдықтың түйіндері алынып
тасталады және оған бұрын басқа ұқсас жабдықтардан жөнделген
қондырғылар орнатылады. Жөндеу жұмыстарының барлық көлемі Жөндеумеханикалық цех пен өндірістік цехтардың жөндеу базалары арасында
бөлінеді.
Өндіріс түріне, зауыттың көлеміне және жабдықтың сипатына
байланысты жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың орталықтандырылған,
орталықтандырылмаған және аралас нысандары қолданылады.
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Жылжымалы құрамды ұтымды пайдалану жылжымалы құрамның
бірдей мөлшерінде жүктердің ең жоғары ықтимал саны тасымалдануы тиіс
екенін білдіреді. Бұған жылжымалы құрамның жүктемесін ұлғайту және
оның айналымын жеделдету арқылы қол жеткізіледі. Жылжымалы құрам
бекітілген техникалық нормалардан төмен жүктелмеуі тиіс.
Техникалық нормалар айқындалмаған жүктер жабық жылжымалы
құрамның сыйымдылығы толық пайдаланылғанға дейін немесе ашық
жылжымалы құрамның габариті толық пайдаланылғанға дейін, бірақ
жылжымалы құрамның жүк көтергіштігінен аспайтын жүктелуі тиіс.
Жүктерді тасымалдауға дайындаудың ұтымды әдістері қолданылуы
керек (престеу, пакеттеу, түйіндер бойынша бөлшектеу және т.б.) және
олардың 1-і жылжымалы құрамда орналастырылуы керек (тығыздалған тиеу
деп аталады). Бұдан басқа, жылжымалы құрамның бос жүрісін қысқартуға,
оның айналымын жеделдетуге, жүк операциялары кезіндегі нормативтен тыс
тоқтап қалуды жоюға және т. б. шаралар қабылдануы тиіс. Жылжымалы
құрамның
техникалық
нормаға
немесе
жүк
көтерімділігіне
(сыйымдылығына) дейін жүк тиемегені үшін жүк жөнелтушілердің
материалдық жауапкершілігі белгіленеді.
Соңғы жылдары өзара байланысты үздіксіз жоспар-кестелер бойынша
сабақтас көлік ұйымдары жұмысының озық әдістері, сондай-ақ бірыңғай
кешенді жұмыс ауысымдары негізінде бірлескен ауысымдық-тәуліктік
жоспарлауды және кемелер мен вагондардың жақындауы туралы нақты өзара
ақпаратты жылжымалы кесте бойынша портқа вагондарды аралық берусіз
енгізу айырбастау паркінсіз тікелей нұсқа бойынша жұмысты және
ауыстырып тиеу пункттерінде вагондардың тұрып қалуын едәуір қысқартуды
қамтамасыз етеді.
Сенімділікті арттырудың конструкция әдістері жаңа, жетілдірілген
конструкциялардың және механизмдер мен құрылғылардың схемалық
схемаларының дамуын білдіреді, олар сәтсіздік жиілігі жағынан да, оларды
анықтау және жою ұзақтығы жағынан да сенімді.
Бұл тек мақсатты механизмдерге ғана емес, сонымен қатар құралсаймандарға, сондай-ақ жұмыстағы сенімділікке қатысты ерекше жоғары
талаптар қойылатын басқару жабдықтарына да қатысты. Механизмдерді,
Құрылғыларды, жабдықтарды, құралдарды конструктивті жақсарту арқылы
сіз олардың жұмыс жағдайларын жақсарта аласыз - сәтсіздіктердің
қарқындылығын азайту үшін немесе жұмыс уақытының ұзақтығын азайту
үшін жылдам түсіруді қамтамасыз ете аласыз немесе екі мәселені бір уақытта
шеше аласыз.
Күрделі жөндеудегі тоқтап қалу кезеңін одан әрі азайту агрегаттық
әдісті қолдану арқылы қол жеткізіледі. Агрегаттық әдіс тозған құрастыру
бірліктерін Жаңа (алдын ала сатып алынған немесе дайындалған) немесе
алдын ала жөнделген (айналым қорынан келіп түскен) - дублер-жөндеу
агрегаттарымен ауыстыруды көздейді.
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Көбінесе жеке болып табылатын күрделі жөндеуден айырмашылығы,
агрегаттық жөндеу жеке емес, яғни бөлшектер мен құрастыру
қондырғыларының машинаның осы данасына жататындығын ескерусіз
жүзеге асырылады [16].
Қазіргі уақытта пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде қуатты
және қымбат тұратын тау-кен және құрылыс жабдықтары қолданылады.
Тау-кен кәсіпорындарының мамандары мен ғалымдар техниканың
тұрып қалу уақытын барынша қысқартуға мүмкіндік беретін озық әдістерді
енгізу бойынша үнемі үлкен жұмыс жүргізуде.
"Ішкі тоқтап қалуды" талдауда "АЛРОСА" АК мамандары басқа тоқтап
қалуларға-жөндеуге, содан кейін жөндеуді күтуге ("сәтті" карьеріндегі
технологиялық автокөліктің ішкі тоқтап қалуы және оларды азайту жолдары)
шағын сілтеме жасады.
Осы "басқа да тоқтап қалуларға" неғұрлым егжей-тегжейлі талдау
жүргізу осы тоқтап қалулар мен оларды төмендету жөніндегі шығындар
Технологиялық көліктің ішкі тоқтап қалуының жалпы шамасындағы
айтарлықтай үлесті құрайтынын көрсетеді. Әр түрлі Карьерлердегі осы
тоқтап қалулардың үлесі өзінің нақты мәндеріне ие екендігі және жабдықтың
деңгейімен және Технологиялық көліктің техникалық жағдайымен
анықталатыны белгілі.
Соңғысының жоғары құнын және пайдаланушылардың оның өндірістік
емес тоқтап қалуын төмендетуге деген табиғи тілегін ескере отырып,
авторлар ГОК мамандарына осы тоқтап қалуды төмендетудің тиімді
әдістерінің бірін қарастыруды ұсынған жөн деп санайды. Ұсынылып отырған
шешімнің мәні автоматты өзі аударғыш мен экскаватордың жұмысы кезінде
кез келген үйкелетін жұптарды майлауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
үйкелетін жұптарды майлау үшін автоматты майлау жүйесін (АҚҚ)
пайдалану болып табылады.
Машиналарды пайдаланудан шығармай, аз мөлшерде үйкеліс буына
жүйелі түрде (қолмен берілгеннен гөрі жиі) майлау мүмкіндігі үйкеліс
буларындағы механикалық шығындарды азайтуға, техникалық қызмет
көрсету кезінде бос уақытты азайтуға, майлау шығынын азайтуға және
машинаның жұмысқа дайындық коэффициентін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, АҚҚ қолдану майлау жұмыстарын жүргізу процесіне
адами фактордың (біліктілік, сенімділік, тәртіптілік және т.б.) әсерін
болдырмауға мүмкіндік береді. АҚҚ майлау картасына сәйкес тау-кен
массасын тиеу немесе тасымалдау кезінде көрсетілген бағдарлама бойынша
қызмет көрсетуші персоналдың қатысуынсыз майлау жұмыстарын жүргізеді.
Технологиялық көлікте АҚҚ қолданудың тиімділігі негізінен ұқсас
майлау жүйелерімен жабдықталған "Комацу" және "Caterpillar" типті
автоматты өзі аударғыштарды пайдалану тәжірибесімен расталады.
Осылайша, ұқсас мақсаттағы отандық технологиялық машиналардың АҚҚны жарақтандыру оларды неғұрлым төмен бағаларды ескере отырып, ішкі
нарықта да, сыртқы нарықта да сенімді және бәсекеге қабілетті етеді.
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АҚҚ қолданудың тиімділігі қарапайым экономикалық негіздемемен де
расталуы мүмкін.
Экономикалық тиімділіктің негізгі факторлары:
- энергия ресурстарын үнемдеу;
- майлау материалдарын үнемдеу;
- өндірістік емес үзілістердің азаюы.
Энергия ресурстарын үнемдеу механикалық шығындарды азайту
арқылы қамтамасыз етіледі, бұл қолмен беру кезінде үйкелетін буларда
майлаудың шектеулі мөлшері жағдайында машиналардың жұмысына
байланысты.
Талдау пайдалы әсер коэффициентінің (h) үйкеліс коэффициентіне (m)
және үйкелетін жұп санына (n) оңайлатылған теориялық тәуелділігі негізінде
орындалды):
1 > h > 0, 0.15 > m > 0.05.

(4)

(4) өрнегінен көрініп тұрғандай, m-нің h-ге әсер ету деңгейі үйкеліс
жұптарының (n) санының 25% - дан астамымен едәуір артады.
Өз кезегінде, АСС үйкелістің барлық кезеңінде үйкеліс түйіндерінде
жеткілікті майлауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл үйкеліске
механикалық шығындарды азайтуға көмектеседі. Соңғысын m мәні бойынша
сандық бағалауға болады.
Конструкция ерекшеліктеріне сәйкес, жұмыс кезінде әр үйкеліс жұбы
тозады және жұмыс істемейтін күйде үйкеліс жұбында (білік тәрізді)
жеткілікті үлкен алшақтық пайда болады, ол қолмен майлау кезінде бірінші
кезекте толтырылады.
Бұл жағдайда майлау жаңа майлау пайда болғанға дейін жалғасады, ол
түйін жұмыс істей бастаған кезде бірден сығылады және ысқылайтын
жұптың ешқандай пайдасы жоқ.
Бұл майлау материалдарының жоғалуына әкеледі және тәжірибе
көрсеткендей, бұл шығындар кіретін майдың 30% құрайды.
Сонымен қатар, майлаудың әдеттегі әдісімен тиісті СА уақытында
дерлік үйкеліс жұбының осы қарқынды тозуымен жартылай құрғақ үйкеліс
аймағы бар екендігі анықталды (графикте бұл аймақ қызыл сызықтан төмен
орналасқан).
Автоматты түрде үйкеліс жұбында майлау кезінде машина кішкене
бөліктерде қозғалады және сыртқа шығарылмайды, бұл жартылай құрғақ
үйкеліс аймағының пайда болуына қарсы тұрады. Шамамен есептеулер
жоғарыда аталған артықшылықтарға байланысты АСС қолдану m азайтуға
мүмкіндік беретінін көрсетеді.
Қолмен майлау кезінде механизмнің белгілі бір кезеңдегі жұмысына
энергия шығынын және энергия ресурстарының құнын біле отырып, оларды
үнемдеудің экономикалық әсерін анықтау оңай, ол шамамен 30% құрайды
және қолмен майлау кезінде олардың құны мен шығынымен анықталады.
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Өндірістік емес жұмыс уақытын қысқартудан үнемдеу машинаның
жекелеген түйіндерін майлау кезіндегі уақыттың едәуір қысқаруымен
анықталады және оны қолмен майлауды қолдану кезінде оны пайдаланудан
жоғалған пайда ретінде есептеуге болады.
АҚҚ-ға (АҚҚ) қаржы салымдарының өтелу мерзімі АҚҚ (К) сатып
алуға және монтаждауға арналған жалпы шығыстарды, сондай-ақ жоғарыда
көрсетілген үш фактор бойынша есептелген жалпы жылдық экономикалық
әсерді негізге ала отырып есептеледі.
Жұмыс принципі бойынша, автоматты майлау жүйесін орнату және
орнату өте қарапайым. Ол біріктірілген басқару блогы бар сорғыдан, майлау
дистрибьюторларынан, құбырлардан және байланыстырушы элементтерден
тұрады. Бұл жабдықтың барлығы Технологиялық көліктің кез-келген түріне
оңай орнатылады. Жабдықты орнату дәнекерлеу мен дәнекерлеуді қолданбай
жүзеге асырылады.
Сорғыны берілген жұмыс режиміне (сорғының жұмыс уақыты мен
үзіліс уақыты) қарапайым күйге келтіру арқылы оған қосылған барлық
үйкеліс булары майлаушы заттың белгіленген мөлшерімен қамтамасыз
етіледі.
Жоғарыда айтылғандай, барлық үйкелетін булардың майлануы жұмыс
кезінде ғана жүреді, бұл қолмен майлаумен салыстырғанда "жартылай құрғақ
үйкеліс аймағының" пайда болуын болдырмауға, майлау шығынын азайтуға
және "басқа жұмыс уақытын"қысқартуға мүмкіндік береді.
АҚҚ қолдану өзі аударғыштың да, экскаватордың да тұрып қалу
уақытын қысқартуға мүмкіндік береді және осылайша технологиялық көлік
жұмысының
келісімділігі
мен
тиімділігін
арттыру
бойынша
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешенін шешу кезінде белгілі
бір көмек көрсетеді.
Бірлескен жұмыс барысында "Lincoln" және "БелАЗ" компаниялары
зауыттық өнімдердің көп бөлігінде автоматты майлау жүйелерін әзірледі
және сәтті қолданды.
БелАЗ 7513 автоматты өзі аударғышындағы төменде келтірілген АҚҚ
схемалық схемасы SSV типті майлау дистрибьюторларының көмегімен
сорғы майлағышпен 28 жұп үйкелісті қамтамасыз ететіндігін көрсетеді.
Автомобильді майлау картасына сәйкес сорғы әр сағат сайын 8 минутқа
қосылады.
Сорғының ерекшелігі-сорғыны жұмысқа соңғы қосу немесе үзіліс
уақыты туралы ақпарат қуат өшірілгеннен кейін 5 күн ішінде басқару
блогының жадында сақталады. Осы уақыттан кейін сорғыны берілген жұмыс
режиміне қайта орнату қажет.
Экскаваторлардың металл сыйымдылығы өзі аударғыштарға қарағанда
әлдеқайда жоғары екенін назарға ала отырып, экскаватор үнемі жөндеу
шеберханалары мен техникалық қызмет көрсету пункттерінен алыс
орналасқан, "УРАЛМАШ" АҚ-пен бірлесіп, ЭКГ-5А және ЭКГ-20
экскаваторлары үшін АҚҚ әзірлеу кезінде жұмыс кезінде майлаудың барлық
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қол жетімді және еңбекті қажет ететін үйкеліс нүктелерін мүмкіндік беретін
принципті жаңа майлау жүйесі әзірленді.
Осы машиналарға ұсынылған станциялардың жеткілікті сыйымдылығы
үш ай ішінде жанармай құюсыз үйкеліс буын майлаумен қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ұсынылған майлау жүйелері Болат
арқандарды майлау үшін де сәтті қолданыла алады, бұл олардың қызмет ету
мерзімін 2-3 есе арттырады.
АҚҚ-ның маңызды көрсеткіштерінің бірі оларды кез келген тау-кеншахта жабдығында қолдануға болатындығында болып табылады.
Ұсынылған
АСС-тің
басты
артықшылығы-олар
"БелАЗ"
автомобильдеріне бейімделіп, 48°C температурада жұмыс қабілеттілігін
көрсетті. "Lincoln" майлау жүйесінің техникалық параметрлерін
қолданыстағы жүйелермен салыстырған кезде, p-203 типті сорғының
электрлік жетегі "Комацу" және "Caterpillar"типті автомобильдерде
қолданылатын әуе сорғыларына қарағанда сенімді, ықшам және техникалық
қызмет көрсету және конфигурациялау оңай деп айтуға болады.
Қорытындылай келе, біз автоматты майлау жүйелерін қолданудың
негізгі көрсеткіштерін тағы бір рет атап өткіміз келеді:

қажетіне қарай үйкелетін буларды майлаумен сенімді
қамтамасыз етеді;

ластану үйкеліс жұбына түсу мүмкіндігін болдырмайды;

ТҚК өткізу уақытын қысқартады;

қосалқы бөлшектер мен ЖЖМ шығынын қысқартады;

машинаның жұмысқа дайындығын арттырады;

оператордың жұмысын жеңілдетеді және жеңілдетеді;

энергия ресурстарын үнемдеуді қамтамасыз етеді [20].
Карьер экскаваторларын пайдалануды талдау нәтижелері олардың
функционалдық әлеуеті толық пайдаланылмайтындығын көрсетеді. Мысалы,
карьерлік экскаваторлардың нақты өнімділігі әдетте 15-25 пайызға, кейде
есептелген өнімділіктен 45 пайызға төмен. Карьер экскаваторларының
күнтізбелік уақыт қорын пайдалану коэффициенті 0,4-0,62 құрайды.
Осы уақыт кезеңіндегі ұзақ үзілістер жоспарлы және жоспардан тыс
жөндеулерге жатады. Жөндеу ұзақтығы нормативтерді 25-40 пайызға
арттырады, бұл өзіндік құн көрсеткіштерін айтарлықтай нашарлатады,
шөміш сыйымдылығының 1 текше метріне келетін жылдық өндіру бойынша
экскаватордың жұмыс істеу тиімділігінің айтарлықтай төмендеуіне ықпал
етеді [16].
Тау-кен жабдықтарын пайдалану мен жөндеудің қолданыстағы жүйесі
жоғары өнімді қымбат машиналардың бүкіл паркін тиімді пайдалануға
мүмкіндік бермейді, әсіресе техниканың жеке қуатының тез өсуі жағдайында.
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2.8.3 Жөндеудің еңбек сыйымдылығын төмендету және оның
сапасын жақсарту
Жөндеу-бұл жабдықтың жарамдылығын немесе жұмыс қабілеттілігін
қалпына келтіру және жабдық ресурстарын қалпына келтіру бойынша
операциялар кешені.
Жабдықтың
құрамдас
бөліктердің
зақымдану
және
тозу
ерекшеліктеріне, сондай-ақ жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығына
және ТҚКЖ жүйесінде ағымдағы (АЖ) және күрделі (КЖ) жөндеу
жұмыстарының жүргізілуі көзделеді.
Ағымдағы жөндеу – бұл жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін
қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін орындалатын және жекелеген
тораптар мен жабдық бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіруден
тұратын жөндеу жұмысы.
Ағымдағы жөндеу кезінде орындалатын негізгі жұмыстардың тізбесі:
- мерзімді техникалық қызмет көрсету операцияларын жүргізу;
- тез тозатын бөлшектер мен тораптарды ауыстыру;
- қаптамаларды және жегідеге қарсы жабындарды жөндеу, бояу;
- тығыздамалар мен төсемдердің қаптамаларын ауыстыру, Арматураны
тексеру;
- дәлдікті тексеру;
- электр жабдықтарын тексеру.
Нақты жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде орындауға жататын
жұмыстардың үлгілік тізбесін жөндеу бөлімшесінің басшысы жасайды,
кәсіпорынның инженерлік қызметтерінің басшылары бекітеді және жөндеу
журналына міндетті қосымша болып табылады.
Күрделі жөндеу – бұл негізгіні қоса алғанда, кез-келген бөліктерін
ауыстырумен немесе қалпына келтірумен жабдықты толық немесе шамамен
толық қалпына келтіру және жарамдылығын қалпына келтіру үшін
орындалатын жөндеу жұмысы.
Күрделі жөндеу кезінде жабдықты ішінара, ал қажет болған жағдайда
толық бөлшектеу жүргізіледі.
Күрделі жөндеу көлеміне келесі негізгі жұмыстар кіреді:
- ағымдағы жөндеу көлеміндегі іс-шаралар;
- барлық тозған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру немесе қалпына
келтіру;
- оқшаулауды, қаптаманы, жегідеге қарсы қорғанысты толық немесе
ішінара ауыстыру;
- машинаны салыстыру және орталықтандыру;
- жөндеуден кейінгі сынақтар және т.
Жабдықтың белгілі бір түрін күрделі жөндеу кезінде орындалуы керек
жұмыстардың егжей-тегжейлі тізімі ақаулар тізімінде белгіленеді.
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ТҚКЖ жүйесі бойынша жөндеу жұмыстарын жоспарлауға арналған
нормативтер жөндеу аралық кезеңнің ұзақтығын, сондай-ақ жөндеу
жұмыстарын орындауға, жабдықтың жөндеуде бос тұрып қалу уақытының
нормаларын, жөндеуге еңбек шығынының нормаларын құрайды.
ТҚКЖ жүйесінде нормативтердің оңтайлы мәндері жүргізіледі, алайда
жөндеуаралық ресурстың нормативінен келесі ауытқуларға рұқсат етіледі:
Ағымдағы жөндеу арасындағы ±15% ;
Күрделі жөндеу арасындағы ±10%.
Жөндеу аралық ресурс (цикл) - бұл жабдықтың жұмыс кезеңі (жұмыс
уақыты), оның барысында оның тиімділігі қамтамасыз етіледі.
Жөндеуаралық ресурстардың екі түрі бар:
1) бірінші күрделі жөндеуге дейінгі ресурс;
2) кезекті жөндеуаралық ресурс.
Алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі ресурс – бұл жабдықты пайдалана
бастаудан алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі атқарым. Оны дайындаушы
зауыт белгілейді және техникалық шарттарда көрсетіледі.
Кезекті жөндеу аралық ресурсқа жүйелі екі жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығы кіреді.
Нормативтер жөндеу циклінің құрылымын анықтайды.
Ағымдағы жөндеу жұмыстарының көлемі күрделі жөндеу жұмысынан
10 - 20 % құрайды. Бұдан басқа, ұлғайған көлемді ағымдағы жөндеу (күрделі
жөндеу көлемінің 30 - 40%) қолданылады.
Жабдықтың жөндеуде тұрып қалу уақыты дайындық, жөндеу және
қорытынды (жөндеуден кейінгі) жұмыстарды жүргізу кезеңдерінен
құралады.
Дайындық жұмыстарына жабдықты тоқтату, өнімді шығару, тазарту,
шаю, бумен пісіру және т.б. жатады. Жөндеудің ұзақтығына бір жөндеуге
және беріктікке, тығыздыққа және бос жұмыс сынауларына арналған уақыт
кіреді.
Қорытынды жұмыстар
- жабдықты жұмыста сынау және оны
пайдалану режиміне шығару.
Жөндеудің еңбек сыйымдылығы бір жөндеуді жүргізуге арналған еңбек
шығындарын білдіреді және жабдықтың күрделілігі мен құрылымдық
ерекшеліктерін ескере отырып есептеледі.
ТҚКЖ жүйесі кемшіліктерден бос емес. Жабдықтың сенімділігі мен
жөндеуге жарамдылығын үздіксіз арттыру ТҚКЖ жүйесіне тиісті өзгерістер
енгізуді талап етеді.
ТҚКЖ жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары.
1. Жөндеу аралық жүрістің нормативтерін ғылыми негіздеу. Қазіргі
уақытта ТҚКЖ жүйесі бірқатар субъективті факторларға тәуелді
тәжірибелік-статистикалық нормативтер негізінде құрылады. Жөндеуаралық
жүрістердің техникалық негізделген нормативтерін әзірлеу ТҚКЖ жүйесінің
ғылыми негізін құруға мүмкіндік береді.
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2. Жөндеу аралық циклдердің құрылымын жетілдіру. Тозуға төзімді
материалдар мен қорғаныс жабындарын қолдану, Жабдықты күту мен
пайдалануды жақсарту және Жабдықтың сенімділігін арттыруға әкелетін
басқа да шаралар жабдықтың жөндеу аралық жүрісін арттыруға мүмкіндік
береді. Осылайша, техникалық прогресс жөндеу жұмыстарының минималды
шығындарын қамтамасыз ету үшін жөндеу аралық циклдердің құрылымын
жетілдіруді талап етеді. Жөндеуаралық цикл құрылымын жетілдіру негізінен
жоспарлы (ағымдағы) жөндеулерді қысқарту және жөндеуаралық
кезеңдердің ұзақтығын ұлғайту есебінен мүмкін болады.
3. Жабдықтың жөндеуде тұрып қалу уақытын қысқарту және жөндеуге
еңбек шығынын азайту. Түйінді жөндеу әдісі жөндеу ұзақтығын азайтуға
мүмкіндік береді. Жөндеу жұмысшыларының байланысты кәсіптерді игеруі
жөндеу жұмыстарының тоқтап қалуының төмендеуіне әкеледі.
4. Тоқтатпалы жөндеуге ЖАЖ жүйесінің нормативтерін әзірлеу.
5. Жабдықтың жұмысын ескере отырып, дифференциацияланған
көрсеткіштермен жөндеу аралық жүрістің орташа көрсеткіштерін ауыстыру:
а) қалыпты жағдайда жұмыс істейтін жабдық (бейтарап орта, төмен
температура);
б) ауыр жағдайларда жұмыс істейтін жабдық (жегіделік орта, жоғары
температура, Елеулі шаңдану және ылғалдылық).
6. Нормативтерде жабдықтың ескіру процесіндегі және жабдықты
пайдалану шамасына қарай шығынды арттыру қажеттілігін есепке алу.
Үш негізгі стратегияны қарастырыңыз.
Біріншісі - классикалық жоспарлы профилактикалық жөндеу (ЖАЖ).
Ол жөндеу циклін (белгілі бір түрдегі жөндеу жұмыстарының алдын-ала
белгіленген реттілігі және олардың арасындағы интервалдар) және белгілі бір
түрдегі жөндеу кезінде жұмыс көлемін белгілеуді қамтиды.
"Жұмысты жоспарлау" деп аталатын ЖАЖ нұсқасында берілген
көлемде және белгіленген жөндеу тізбегін сақтай отырып, олардың
арасындағы уақыт күнтізбемен емес, жабдықтың жұмыс істеу көрсеткішіне
байланысты анықталады (жұмыс уақыты, іске қосу саны және т.б.).
Жабдық істен шығуы және оны одан әрі пайдалану мүмкін болмауы
себебінен жөнделеді (немесе ауыстырылады).
Техникалық тұрғыдан алғанда, бұл жабдықтың кейбір түрлері үшін,
егер оның элементтері жұмыс ұзақтығына қарамастан, кездейсоқ істен
шықса, экономикалық тұрғыдан - сынудың салдары аз болған кезде және
алдын-алу шаралары істен шыққан түйінді немесе құрылғыны ауыстырудан
гөрі қымбатқа түседі.
Ақаулардың жақындауы туралы нақты деректер пайда болған кезде
(діріл, майдың ағуы, температураның рұқсат етілгеннен жоғарылауы, жол
берілмейтін тозу белгілері) "ақаулар туындаған кезде жөндеу"нұсқасын
таңдауға болады.
Үшіншісі - "жағдай бойынша жөндеу". Бұл стратегияда жөндеу көлемі
мен олардың арасындағы уақыт алдын-ала белгіленбейді, бірақ
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автоматтандырылған бақылау және диагностика көмегімен жабдықты үнемі
тексеру (тексеру) және оның жағдайын бақылау нәтижелері бойынша
анықталады. Бұл стратегия ресурстарды едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді,
сондықтан ол күрделі және қымбат жабдық үшін ең прогрессивті болып
саналады.
Тапсырыс беруші үшін агрегатты толығымен немесе оның бір бөлігін
ауыстыруды және жабдыққа сервистік қызмет көрсетуді қамтитын
агрегаттық жөндеу әдісі бүгінде тиімдірек және басымдыққа айналады. Бұл
әдіс жөндеу уақытын едәуір қысқартады.
Көптеген салаларда сервистік қызмет көрсету кең таралған және ол
Тапсырыс берушіге біршама қымбатқа түссе де, болашаққа үлкен мүмкіндік
бар. Бізде ТҚКЖ жүйесі негізінен ЖАЖ өткізуге құрылады. Жақын арада
бірқатар жабдықтарды оның техникалық жағдайы және агрегаттық жөндеу
және жабдыққа сервистік қызмет көрсету әдісін пайдалану бойынша
жөндеуге көшу жоспарлануда.
ТҚКЖ тиімділігі ТҚКЖ ең жоғары ықтимал нәтижесінің (жөндеудің
нормативтік мерзімін сақтаған кезде жұмыстардың жоғары сапасы) ең аз
ықтимал пайдалану шығыстарына (орындалған жұмыстардың сапасы мен
көлемін жоғалтпай шығындардың ең аз негізделген деңгейі) қатынасымен
айқындалады. ТҚКЖ жөніндегі жұмыстардың, сондай-ақ энергия
блоктарының жабдықтарын, жалпы станциялық жүйелерді, жұмыс істеп
тұрған АЭС-тердің сыртқы объектілерін реконструкциялау мен жаңғыртудың
нәтижесі олардың жоспарлы жөндеу аралық кезеңдегі сенімді және апатсыз
жұмысы болып табылады.
Экономикалық тұрғыдан алғанда, бұл жоспарланбаған тоқтаулар мен
АЭС жабдықтарының жөндеудегі тоқтап қалуы салдарынан игерілмеген
электр энергиясы үшін қаржылық шығындардың болмауын білдіреді.
Жөндеу персоналының жұмысының тиімділігі, әдетте, бір жұмысшыға
орташа айлық өнімнің мөлшерімен бағаланады.
Еңбек өнімділігін мұндай өлшеудің айтарлықтай кемшілігі бар-бұл
жөндеуге арналған шектеулі қаражатқа, бағаның құрылымына, қызметкерлер
санына және жұмыстың тарифтелуіне байланысты.
Сметаларға коэффициенттермен айла - шарғы жасау, ТҚКЖ лимиттері
бөлігінде шығындарды директивалық төмендету, жөндеудің қолданыстағы
регламенттелген ұзақтығы кезінде мұндай тәсіл нақты еңбек өнімділігін
көрсетпейді-бұл ретте баға құраушысы тым үлкен. Ресурстық бағалау
әдістерін қолдану дұрысырақ.
Міне, осындай үш көрсеткіш. Жөндеудің күрделілігі-негізгі ресурстық
көрсеткіштер. Еңбек сыйымдылығы сандық техникалық нормалаумен
реттеледі.
2. Мысалы, АЭС сериялық блогын орташа жөндеудің күрделілігі - 520
000 адам - сағат, бір жағдайда жөндеу ұзақтығы-40 күн, екіншісінде-35 (13
000 адам-сағат/күн. Және 15 000 адам / күн. Тиісінше). Екінші жағдайда,
жөндеу қызметкерлерінің өнімділігі жоғары екені анық.
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Жөндеуді орындау үшін қызметкерлердің нормативтік Саны еңбек
өнімділігінің тағы бір маңызды көрсеткіші болып табылады (нормативтік
база бойынша есептелген қызметкерлердің нормативтік санының жөндеумен
нақты айналысатындарға қатынасы).
Үшінші көрсеткіш - бұл еңбек өнімділігінің индексі. Оны нақты жəне
табиғи ресурстар негізінде тəуелділік түрінде ұсынуға болады:
ИПТ = ТрЕ/ДлР; ИПТ = НЧ/ФЧ,

(5)

мұндағы: ИПТ - еңбек өнімділігінің индексі;
ТрЕ - қондырғыны жөндеудің күрделілігі;
ДлР - қондырғыны жөндеу ұзақтығы (стандартты жəне нақты
болуы мүмкін);
НЧ - қондырғы жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті
персоналдың стандартты саны;
ФЧ - қондырғыны жөндеуге қатысатын персоналдың нақты саны.
Концерн бекіткен әдістемеге сәйкес көрсеткіштердің бірі жөндеу
мерзімін қысқарту болып табылады:
- жоспарлы жылға арналған жөндеу кестесін қалыптастыру сатысындажөндеу мерзімін қысқарту туралы шешім қабылдаудың орындылығын
анықтау үшін нормативтік нәтижемен салыстырғанда жөндеу мерзімін
қысқартудан болжамды қаржылық нәтижені бағалау;
- жөндеуді аяқтау қорытындысы бойынша-жоспарлау кезінде
қабылданған шешімдердің дұрыстығын растау мақсатында жөндеу мерзімін
қысқартудан нақты қаржылық нәтижені бағалау.
Жөндеу мерзімдерін қысқартудың тиімділігін бағалау нәтижелері АЭС
және мердігерлік ұйымдардың жөндеу персоналының еңбегін ынталандыру
үшін қолданылады.
Жөндеу ұзақтығын АЭС сенімді және қауіпсіз пайдалану зиянына
азайту мүмкін болмағандықтан, Әдістемеде мерзімдерді төмендетудің негізгі
бағыттары келтірілген:
- жөндеу персоналының еңбегін қарқындату;
- үнемді өндіріс элементтерімен ("Росатом" өндірістік жүйесі)
өндірістің жоғары мәдениетін дамыту»);
- жөндеуде жаңа технологияларды енгізу; жөндеу үшін технологиялық
жарақтандырудың заманауи құралдарын және тиімділігі жоғары жарақтарды
пайдалану.
Сонымен бірге жөндеу мерзімдерінің қысқаруы қосымша өндірілген
электр энергиясын сатудан түскен түсім түріндегі қосымша кірістермен (ол
нарықта қажет болған жағдайда) және жөндеу персоналының еңбегін
қарқындатуға (үш ауысымдық жұмысқа көшуге) байланысты шығыстармен
байланысты.
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Жөндеу ұзақтығын экономикалық қысқарту қосымша шығындар
сатудан түскен түсіммен, қосымша өндірілген электр энергиясымен
жабылған жағдайда және қосымша пайда болған жағдайда тиімді болады.
ТҚКЖ тиімділігін арттыру жолдары.
ТҚКЖ тиімділігін арттыру-орындалған жұмыстардың сапасын
жоғалтпай ТҚКЖ шығындарын оңтайландыру кезінде жөндеуде АЭС
жүйелері мен жабдықтарының тоқтап қалуы және тұрып қалуы салдарынан
электр энергиясының толық өндірілмеуінен шығындарды азайту процесі.
Атом энергетикасында өндірісті басқару, уақтылы шешім қабылдау
мүмкіндігі әсіресе басшылардың әрекетсіздігі салдарынан болуы мүмкін.
Басқарудың көптеген деңгейлері бар тармақталған құрылым
өндірістегі шатасуларға, қате шешімдер қабылдауға немесе одан да жаманы,
оларды мүлдем қабылдамауға әкелуі мүмкін. Мұндай басқарудың салдарын
жою өте қымбат.
Ресурстарды экономикалық жоспарлаудың бірыңғай салалық жүйесін
қолданысқа енгізу. Тарамдалған филиалдық желіні ескере отырып,
ресурстарды жоспарлауға бірыңғай тәсілді қолдану-қоғамның басым міндеті.
Қажетті нәтижеге ресурстарды қатаң экономикалық негізделген
орталықтандыру арқылы ғана қол жеткізуге болады.
ТҚКЖ жабдықтары мен технологиялық жабдықтау құралдарын
жөндеудің жаңа технологияларын енгізу. Техникалық қайта жарақтандыру
шеңберінде инвестициялық бағдарлама әзірленді, оған мыналар кіреді:
- жаңа технологияларды әзірлеу және игеру ; ;
- жөндеудің қазіргі заманғы технологиялық құралдарымен
жарақтандыру; өндірістік базаларды салу және жарақтандыру;
- жөндеу персоналын даярлау және қайта даярлау.
Процестерге техникалық құжаттаманы жетілдіру.
ТҚКЖ-ға арналған технологиялық құжаттама көптеген жылдар бұрын
дайындалғандықтан
және
өткен
ғасырдың
технологияларына
негізделгендіктен, оның сапасын жақсарту қажет:
- өзгермелі нормативтік құжаттарға байланысты тұрақты өзектендіру;
- процестерді біріздендіру мақсатында бір жобаның әртүрлі АЭС-тің
бір типті жабдықтарында технологияларды қолдану қажеттілігіне
байланысты пысықтау.
Құжаттама, әсіресе жақсы, ұзақ уақыт бойы тауарға айналды және
оның таралуы шектеулі.
Жабдықтардың толық ауқымды макеттері мен заттай үлгілерін
пайдалана отырып, мамандандырылған оқу-жаттығу орталықтарында жөндеу
персоналын даярлау сапасын арттыру (қоғамның инженерлік-техникалық
орталығы 37 мамандық бойынша 100-ден астам оқу бағдарламасы бойынша
қызметкерлерді даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін
қолдауды жүргізеді).
Жоба ретінде ТҚКЖ басқаруға көшу жолымен ТҚКЖ басқару жүйесін
жетілдіру:
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- ресурстарды жоспарлауға кешенді тәсіл (материалдық және адами
ресурстардың болуын ескере отырып););
- ТҚКЖ бойынша жұмыстарды диспетчерлеу (типтік-алдыңғы
кезеңдерде және басқа объектілерде олардың орындалуын жан-жақты талдау
негізінде.
Үлгілік емес арнайы жұмыстарды орындауға дайындық оларды
орындау басталғанға дейін кемінде бір жыл бұрын басталуы тиіс);
- ТҚКЖ бойынша ресурстарды диспетчерлендіру (материалдық және
адам ресурстарын басқару сатып алудың бірыңғай стандарты жағдайында
жүзеге асырылуы тиіс).
АБЖ негізінде жөндеу жұмыстарын басқарудың ішкі жүйесін құру.
Бірыңғай салалық ақпараттық жүйеге біріктірілген жөндеу:
- жабдықтың бірыңғай дерекқорын құру;
- ТҚКЖ ресурстарын басқарудың бірыңғай жүйесін құру;
- ТҚКЖ материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару (өндірістік
қорлардың нормативтік базасын құру);
- ЖАЖ жоспарлауды оңтайландыру (бұл өзекті және экономикалық
тұрғыдан орынды алаңдарда ЖАЖ мерзімдерін қысқарту).
ТҚКЖ орындау кезінде сапаны қамтамасыз етудің жұмысқа қабілетті
жүйесін құру:
- сапа жүйесін құру бойынша салалық басшылық (басшылық жобалау
кезеңінен бастап пайдаланудан шығаруға дейінгі өмірлік циклдің барлық
кезеңдеріндегі қызметті қамтуы тиіс);
- жабдықты жөндеумен байланысты жұмыстағы бұзушылықтар
бойынша түзетулердің емес, түзетуші әрекеттерді әзірлеу және орындауды
бақылау жүйесін жетілдіруді ескере отырып, концерннің АЭС-індегі сапаны
қамтамасыз ету жүйесі;
- пайдаланылатын және салынатын блоктардың жабдықтарының
ерекшеліктерін ескеретін, сондай-ақ сапаны басқарудың тиімді шаралары
мен тәсілдерін сипаттайтын, оны бақылауды ғана емес, саланың қазіргі
заманғы үрдістеріне жауап беретін ТҚКЖ жүргізу сапасын басқару
бағдарламалары.
Жөндеу жұмыстарының көлемін оңтайландыру:
-бақылау органдарымен және дайындаушы зауыттармен ТҚКЖ
орындау бойынша жаңа нормативтік құжаттарды әзірлеу және келісу;
- төрт жастан сегіз жылдық металды бақылау жөндеу цикліне көшуді
негіздеу;
- Жабдықтың техникалық жағдайын жан-жақты диагностикалауды
енгізу (қызметтің бұл бағытына әзірше өте аз көңіл бөлінеді, тіпті салынып
жатқан блоктарға жаңа жабдықтар да осы құрылғылармен жеткіліксіз
жарақталады).
Шаруашылық және мердігерлік тәсілмен орындалатын жұмыстардың
бөлінуін оңтайландыру. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметінің
ерекшеліктерін ескере отырып, ТҚКЖ арналған шығындарды оңтайландыру
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жөніндегі ұсыныстар кестеде келтірілген. Жабдықты жөндеудің жаңа
технологияларына, бірінші кезекте техникалық жағдайы бойынша жөндеуге
көшу ТҚКЖ тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.
Техникалық жағдайы бойынша жөндеуді ұйымдастыру қағидаты
мынадай мәселелерді шеше отырып, жабдыққа сервистік қызмет көрсетуді
ұйымдастыру кезінде іске асырылуы мүмкін:
- Жабдықтың техникалық жағдайын және оны жөндеудің немесе
ауыстырудың орындылығын кім, қандай тәсілдермен, қандай өлшемдердің
(техникалық, экономикалық) көмегімен анықтайтын болады;
- қабылданған шешімдер мен олардың салдарлары үшін жауапкершілік;
жоба авторларымен, жабдық дайындаушылармен байланыс және жобалау,
конструкторлық және қадағалау ұйымдарымен және органдарымен қажетті
келісулерді ресімдеу;
- статистикалық деректерді жинау, оларды жүйелеу және талдау,
жабдықтың қалдық ресурсын, оның элементтерін бағалау және қажетті ісшаралар бойынша ұсынымдар әзірлеу;
- жөндеу технологиясы бойынша жаңа регламенттер мен нормативтіктехникалық құжаттарды әзірлеу;
- жөндеу технологиясы мен техникалық жабдықтау құралдарындағы
әлемдік жетістіктерді бақылау, оларды ресейлік АЭС-тің нақты
жағдайларына бейімдеу, енгізу және ғылыми-техникалық қолдау;
- Жабдықтың техникалық жағдайының жаңа диагностикалық
жүйелерін әзірлеу және енгізу;
- жаңа АЭС салу жобаларын сараптау және жөндеу қызметін көрсету
бөлігінде ұсыныстар әзірлеу;
- жөндеу персоналын даярлау және қайта даярлау.
Инвестициялық бағдарлама шеңберінде-АЭС ТҚКЖ Өндірістік
процесін ұйымдастыру-техникалық жағдайы бойынша Жабдықты жөндеуді
ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды орындау жоспарлануда:
- техникалық жағдайы бойынша жөнделетін жабдықтардың
"медициналық карталарын" дайындау (АЭС-пен бірге);
- жабдықты диагностикалау құралдарының бар болуын мониторингілеу
(зауыттық жеткізуде қамтамасыз етілмеген) және жеткізушіні таңдау (АЭСпен бірге); техникалық жағдайы бойынша жөнделетін жабдықты
диагностикалаудың бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу (бақыланатын
параметрлерді айқындай отырып).
ТҚКЖ бойынша жұмыстардың тиімділігін арттырудың барлық
жолдары әртүрлі дәрежедегі шығындармен байланысты және олардың
қайсысын пайдалану керектігін шешу - Тапсырыс берушінің құзыреті.
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4 кесте - ТҚКЖ шығындарын оңтайландыру жөніндегі іс-шаралар
Шығындар
деңгейі
Концерннің
шығындары:

Қоғам шығындары
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Іс-шара

Ерекшеліктері

1. ТҚКЖ бойынша
жұмыстарды орындауға
тартылған персонал санын
оңтайландырушаруашылық және
мердігерлік тәсілдермен
орындалатын ТҚКЖ
концернінің
шығындарының оңтайлы
арақатынасын негіздеу.
2. Концерннің сервистік
кәсіпорны ретінде
қоғамды бюджеттеу
процесінде қолданылатын
критерийлерді белгілеу.
1. Қоғам персоналының
санын оңтайландыруқосалқы мердігерлік
ұйымдарды тарту
жөніндегі шығындарға
меншікті шығындардың
қатынасын оңтайландыру.
2. Кассалық алшақтықты
болдырмау және
қоғамның қаржылық
тұрақтылығын
қамтамасыз ету
мақсатында концернмен
қаржылық экономикалық
өзара қарым-қатынасты
құру. Дебиторлық
берешекті азайту.
3. Бюджеттің шығыс және
кіріс бөлігінің сәйкестігі
саласында Қоғамның
қаржы саясатын іске
асыру. Бюджетті
жоспарлау процестерін
жетілдіру.

1. Концерн бюджетінің
шығыс баптарын қоғам
бюджетінің кіріс
баптарына сәйкес
келтіру қажеттілігі.
2. Мердігерлік тәсілмен
ТҚКЖ орындау кезінде
қоғам шығындарын
арттыру мүмкіндігін
есепке алу қажеттілігі.

1.Тапсырыс
берушілердің атом
энергиясын пайдалану
объектілерінің жүйелері
мен жабдықтарын,
ғимараттары мен
құрылыстарын ТҚКЖ,
реконструкциялау және
жаңғырту жөніндегі
жоғары сапалы кешенді
қызметтерге
қажеттіліктерін сөзсіз
қамтамасыз ету талабы.
"Жөндеу шыңдарында"
жұмыстарды орындау
кезінде қоғамда қажетті
біліктілігі бар жөндеу
персоналының
жеткілікті саны болуы
тиіс болғандықтан,
оның шығындары
классикалық өндірістік
кәсіпорындарға
қарағанда түсімге

4 кестесінің жалғасы
4. Шығындарды азайту
(өндіріс көлеміне)
бағдарламасын әзірлеу
байланысты емес.
және орындау.
2. Меншікті шығындар
5. Қоғамның орталық
үлесінің артуы
аппараты мен филиалдары қызметкерлердің еңбек
арасындағы қаржылық
өнімділігінің артуына
өзара қарым-қатынастарда және, демек, қоғамның
қаржылық саясатты іске
қаржылық жағдайының
асыру. Филиалдардың
жақсаруына әкеледі.
қаржылық тәртібін
3. Өз шығындарының
қамтамасыз ету бөлігінде үлесін арттыру
қоғамның ЖІҚ пысықтау. қызметкерлердің
Ішкі ақша ағындарын
жалақысын арттырумен
басқару процестерін
және әлеуметтік
жетілдіру.
кепілдіктермен қоса
6. Кредиторлық
жүргізілуге тиіс.
берешекті басқару
4. Өз шығындарының
процестерін жетілдіру.
үлесін оңтайлыдан
жоғары арттыру
мердігерлік әдіске
қарағанда ТҚКЖ
орындаудың
шаруашылық тәсілінің
артықшылықтарын іске
асыруға мүмкіндік
бермейді.
Бақылау сұрақтары:
1. Үш негізгі стратегия қандай?
2. Техникалық себептерге байланысты тоқтап қалуды азайту үшін
қандай операциялар жасалады?
3. Әдістердің экономикалық тиімділігін не анықтайды, тоқтап қалуды
азайту.
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3-БӨЛІМ ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге жауапты тұлғалар
Зауыттар, зауыттар, шахталар мен шахталар сияқты өнеркәсіптік
кәсіпорындар өз жұмыстарын орындау үшін электр энергиясын пайдаланады.
Өндірісте электр энергиясын пайдалану жауапты міндеттердің бірі болып
табылады. Әрбір өнеркәсіптік объектіде тұтыну көзіне дейін электр
энергиясын тікелей басқарумен және жеткізумен айналысатын бас энергетик
бөлімі бар.
Электр энергиясын тұтыну көзіне жеткізу функциясын қамтамасыз ету
үшін білікті қызметкерлер қажет. Әр маманға ол сәйкес келуі керек бірқатар
талаптар қойылады.
Электр қондырғыларына қызмет көрсететін Персонал:
а) Жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқытудан өту, комиссия емтиханын
тапсыру және тиісті біліктілік тобын алу;
б) осы ережелерді, ЭОЕ, ТПЕ және ТҚЕ, тиісті стандарттар мен
нұсқаулықтарды білу және орындау;
в) электр тогының әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы көмек
көрсете білу;
г) электр қондырғыларында жеке қорғаныс құралдары мен өрт сөндіру
құралдарын пайдалана білу;
д) жұмыс орнында өзімен бірге ТПЕ және ТПЕ білімін тексеру туралы
куәлігі болуы тиіс.
3.1.1. Электр қауіпсіздігі бойынша II-V біліктілік тобы бар персоналға
мынадай талаптар қойылады:
а) жасы 18-ден кем емес;
б) өндірістік міндеттерді орындауға кедергі келтіретін тұрақты түрдегі
мертігулер мен аурулардың болмауы.
3.1.2. Электр қондырғыларына қызмет көрсететін персоналды
өндірістік оқыту, тағылымдамадан өткізу және дербес жұмысқа жіберу ТПЕ
және ТПЕ сәйкес жүзеге асырылады.
3.1.3. Тау-кен жұмыстарына басшылықты жүзеге асыратын лауазымды
адамдар осы ережелерді және электр қондырғыларын пайдаланудың қауіпсіз
әдістерін білуге тиіс, ал тау-кен шеберлерінде электр қауіпсіздігі бойынша
IV-ден төмен емес біліктілік тобы болуға міндетті.
3.1.4. Электр қондырғыларына қызмет көрсететін және тау-кен
электрлендірілген машиналарын қолдана отырып, тау-кен жұмыстарын
жүргізуді жүзеге асыратын персоналды оқыту кәсіпорынның техникалық
басшысы бекіткен бағдарламалар бойынша жүргізіледі.
3.1.5. Электр қондырғыларында жұмыс істеуге оларға электр
қауіпсіздігі бойынша тиісті біліктілік тобын беру туралы куәлігі бар адамдар
жіберіледі. Куәлік ТПЕ және ТПЕ, ЕПБ және мамандыққа немесе атқаратын
лауазымына қатысты нұсқаулықтарды білуге арналған емтиханды
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тапсырғаннан кейін беріледі. Карьерлердің байланыс желілерінде жұмыс
істейтін адамдар электрлендірілген темір жолдардың байланыс желісін және
автобұғаттауды электрмен жабдықтау құрылғыларын пайдалану кезінде
қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидалары бойынша
емтиханды Қосымша білуге және тапсыруға тиіс.
3.1.6. Әрбір қызметкердің электр қауіпсіздігі жөніндегі (II-V) тиісті
топқа білімін тексеруді біліктілік комиссиялары жүргізеді, олардың құрамын
кәсіпорынның электр шаруашылығына жауапты адам айқындайды және
бекітеді.
3.1.7. Білімді тексеру кезеңділігін және электр қауіпсіздігі бойынша I-V
топқа берілетін кәсіптер тізбесін кәсіпорынның электр шаруашылығына
жауапты адам белгілейді және оны техникалық басшы бекітеді.
3.1.8. Электр қондырғыларына қызмет көрсететін лауазымды
адамдардың білімін тексеру еңбекті қорғауды қадағалау жөніндегі
мемлекеттік комитет өкілінің қатысуымен жүргізіледі.
3.1.9. Арнайы жұмыстарды (жоғары өрмелеу жұмыстары, кернеулі
жұмыстар, жоғары кернеулі жабдықты сынау және т.б.) жүргізуге рұқсат
берілген адамдардың куәлікте атом туралы жазбасы болуы тиіс. Жергілікті
жағдайларды ескере отырып, арнайы жұмыстардың тізбесін кәсіпорынның
техникалық басшысы бекітуі тиіс.
3.1.10. Карьерлердің электр қондырғыларын жедел ауыстырып қосуды,
оларға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жедел, жедел-жөндеу,
жөндеу және электротехнологиялық электр техникалық персонал жүргізеді.
3.1.11. Жедел персоналға ҚС және ТҚ кезекшілері жатады. Жедел
персонал ауысымдағы карьерді энергиямен жабдықтауды жүзеге асыратын
лауазымды тұлғаға тікелей бағынады. Мұндай лауазымды тұлға (Энергетик,
энергия диспетчері) арнайы жоғары немесе орта техникалық білімі және
электр қауіпсіздігі бойынша V біліктілік тобы бар қызметкер бола алады.
3.1.12. Жедел-жөндеу персоналына мыналар жатады:
а) учаскенің электр қондырғылары мен желілерін пайдалануды және
жөндеуді жүзеге асыратын, қызмет көрсету шекарасы шегінде жедел қайта
қосуды жүргізуге рұқсат берілген тау-кен учаскелерінің қызметкерлері;
б)
кезекші
электриктер
және
ауысым
энергетиктері
(энергодиспетчерлер);
в) карьерді энергиямен жабдықтауға жауапты лауазымды тұлғаға
тікелей бағынатын персонал.
3.1.13. Жөндеу персоналына кен машиналарының электр жабдықтарын,
механизмдерін және электр желілерін жөндеуді (монтаждауды, реттеуді және
сынауды) ғана орындайтын карьердің (кеніштің), учаскенің электр
техникалық персоналы жатады.
3.1.14. Электротехнологиялық құрамға электрлендірілген тау-кен көлігі
машиналары мен кешендері экипаждарының құрамына кіретін персонал
(машинистер мен машинистердің көмекшілері), тиісті біліктілік топтары бар
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тау-кен шеберлері мен тау-кен учаскелері ауысымдарының бастықтары
жатады.
3.1.15. Карьерде тау-кен массасын тасымалдаумен айналысатын және
карьердің шегінде жұмыстарды орындайтын карьерлер мен цехтардың
персоналы үшін лауазымдық және пайдалану нұсқаулықтарында электр
қауіпсіздігінің негізгі ережелері, адамды электр тогының әрекетінен босату
және алғашқы көмек көрсету ережелері бар бөлім көзделуі тиіс. Көрсетілген
персонал электр қауіпсіздігі бойынша тоқсан сайынғы нұсқаулықтан өтуі
тиіс.
3.1.16. Нұсқаманың уақтылығына, сапасына және бөлімнің лауазымдық
нұсқаулыққа енгізілуіне осы персонал тікелей бағынатын учаске басшылығы
жауапты болады. Білімді тексеру журналы осы персонал бағынатын учаске
(қызмет) басшысында сақталуы тиіс.
3.1.17. Карьерде техникалық құжаттама болуы керек.
3.1.18.
Электрмен
жабдықтаудың
және
карьердің
жалпы
байланысының бір сызықты схемалары. Схемаға мыналар жазылуы тиіс:
номиналды кернеулер, маркалар, сымдар мен кабельдердің ұзындығы мен
қималары көрсетілген карьердің электр желісі, тарату және қорғау
аппаратурасы, сондай-ақ барлық ток қабылдағыштар. Тізбекте қорғалатын
желі учаскесінің ең алыс нүктесінде тұйықталу жағдайы үшін екі фазалы
қысқа тұйықталу токтарының мәндері көрсетілуі тиіс.
3.1.19. Карьердің ЭБЖ жағумен тау-кен жұмыстарының жоспары.
3.1.20. Тарту желісінің схемасы.
3.1.21. Тау-кен жұмыстарының жоспарына немесе тау-кен жұмыстары
мен қазбалардың схемалық жоспарына енгізілген жерасты кабель желісінің
схемалары.
3.1.22. Электр жабдықтарының, қондырғылар мен құрылыстардың,
сондай-ақ қосалқы бөлшектердің сызбалары.
3.1.23. Экскаваторларды, бұрғылау станоктарын және басқа да
жабдықтарды басқарудың атқарушы схемаларының жиынтығы.
3.1.24. Электр қондырғыларын жөндеу және пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтардың толық жиынтығы, ал осындай лауазымдық нұсқаулықтар.
3.1.25. Техникалық сипаттамалары және берілген түгендеу нөмірлері
көрсетілген электр жабдығы мен қорғау құралдарының тізімдемесі бар
паспорт карталары немесе журналдар (паспорт карталарына немесе
журналдарға жабдықты сынау, жөндеу, баптау хаттамалары мен актілері қоса
беріледі).
3.1.26. ЭЖЖ, карьердің орталық (сыртқа шығарылатын) жерге
тұйықтау контурларының және стационарлық объектілердің үлгілік
паспорттары.
3.1.27. Графиктер:
а) экскаваторларға, бұрғылау станоктарына және басқа жабдықтарға
техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
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б) КРП, ПП, КТП және секциялық пункттерге техникалық қызмет
көрсету және жөндеу;
в) Электр машиналарын күрделі жөндеу;
д)Релелік қорғанысты, қорғаныш ажырату құрылғыларын және электр
жетектерін маусымдық реттеуді жоспарлы тексеру.
3.1.28. Электр энергиясының шығынын есепке алу жөніндегі құжат.
3.1.29. Жұмыс орындарының, карьерлер мен үйінділер аумағының
жарықтандырылуын өлшеу хаттамалары.
3.1.30. ТПЕ және ТҚЕ және осы қағидалардың білімін тексеру
журналы.
3.1.31. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге жасақ (өкім) беруге
құқығы бар адамдардың тізімі. Жауапты басшылар, жасақ және өкім
бойынша жұмыс өндірушілер, байқаушылар тағайындаған адамдардың тізімі.
Өкім
бойынша
және
ағымдағы
пайдалану
тәртібінде
электр
қондырғыларында жүргізілетін жұмыстардың тізбесі.
3.1.32. Электр қондырғыларын жеке-дара тексеруге құқығы бар
адамдардың тізімі.
3.1.33. Электр қондырғыларына қызмет көрсету шекараларының және
тараптардың пайдалану жауапкершілігінің актілері.
3.1.34. Электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік топтары көрсетілген
Электротехнологиялық персонал кәсіптерінің тізбесі.
3.1.35 электр қауіпсіздігі бойынша карьердегі аса қауіпті және қауіпті
орындар мен жұмыстардың тізбесі.
3.1.36. ТПЕ және ТПЕ ББ бөлімінде ескерілмеген электр
қондырғыларындағы жұмыстар тізбесі.
3.1.37. Қызметкерлерді оқыту бағдарламалары.
3.1.38. Бақылаушы органдардың талап етуі бойынша қажетті
деректерді беруді көздейтін бағдарламалар болған кезде ЭЕМ-де техникалық
құжаттаманы жүргізуге жол беріледі.
3.1.39. Ауысым энергетигінің (энергия диспетчері, ауысым электригі)
карьердің техникалық құжаттамасы болуы тиіс.
3.1.40. Тау-кен жұмыстарының бірлескен жоспарына енгізілген
карьерлер мен үйінділерді электрмен жабдықтау схемасы, онда күш және
электр тарту желілері, электр қондырғыларының орналасқан орындары
көрсетіледі. Айнымалы және тұрақты ток желілерін бөлек қолдануға рұқсат
етіледі.
3.1.41. Объектілерді электрмен жабдықтаудың принципті бір сызықты
схемасы.
3.1.42. Схемада болған өзгерістер келесі күннен кешіктірілмей
қолданылуы керек. Электрмен жабдықтау схемасына енгізілген барлық
өзгерістер туралы арнайы журналға жазылады.
3.1.43. Карьердің алаңдары мен басқа да стационарлық нысандар
туралы объектілерді электрмен жабдықтаудың бір сызықты схемасы.
3.1.44. ТПЕ және ТҚЕ, ЕПБ және осы ережелер.
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3.1.45. Кәсіпорынның техникалық басшысы бекіткен ауысым
энергетигінің (энергодиспетчер) тікелей және жедел басшылығындағы
персоналға арналған пайдалану және лауазымдық нұсқаулықтардың толық
жиынтығы.
3.1.46. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге жасақ (өкім) беруге
құқығы бар адамдардың тізімі. Электр қондырғыларын жеке-дара тексеруге
құқығы бар адамдардың тізімі. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуші,
бақылаушы және рұқсат беруші жауапты басшылар тағайындаған
адамдардың тізімі.
3.1.47. Жедел журнал.
3.1.48. Телефонограммалар, өтінімдер және схемаларды өзгерту
журналы.
3.1.49. Басшы персонал өкімдерінің журналы.
3.1.50. Ауысым энергетикасына тікелей бағынатын персонал үшін
қорғаныс құралдарын есепке алу және ұстау журналы.
3.1.51. Релелік қорғаныс қондырғыларының карталары.
3.1.52. Ауысым энергетикасына тікелей бағынатын персоналдың
қауіпсіздік техникасы бойынша тоқсан сайынғы нұсқама журналы
(энергодиспетчер).
3.1.53. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге рұқсат жасақтары.
3.1.54. Жасақ-рұқсаттамалар мен өкімдерді тіркеу журналдары.
3.1.55. Карьердің тау-кен электр жабдықтарын жөндеу учаскесі келесі
техникалық құжаттамаға ие болуы керек.
3.1.56. Учаскеге бекітілген Электр жабдықтарының тізімдемесі бар
Журнал.
3.1.57. Экскаваторлардың, бұрғылау станоктарының және басқа да
жабдықтардың жетектерін басқару схемаларының жиынтығы.
3.1.58. Құжаттама.
3.1.59. Трансформатор майын есепке алу журналы және оны сынау
хаттамалары.
3.1.60. Стационарлық
және
жартылай
стационарлық
электр
қондырғыларының жерге тұйықталуын тексеру журналы (карьерлерді
энергиямен жабдықтауға жауапты лауазымды тұлға бекіткен тізбе бойынша).
3.1.61. Икемді резеңке кабельдерді жөндеу және сынау журналы.
3.1.62. Электр жабдығы мен аппаратураны жөндеуден кейін сынау
нәтижелерінің журналы.
3.1.63. Графиктер.
3.1.64. Қауіпсіздік техникасы бойынша персоналдың тоқсан сайынғы
нұсқамасының журналы мен карточкалары.
3.1.65. Тау-кен, бұрғылау және басқа учаскелер энергетигінің (электр
механигінің) техникалық құжаттамасы болуы тиіс.
3.1.66. Графиктер.
3.1.67. Электр жабдықтары мен кабельдерге техникалық қызмет
көрсету және жөндеу журналдары.
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3.1.68. Учаске тұтынушыларын электрмен жабдықтау схемасы.
3.1.69. Учаскедегі
пайдаланудағы
тау-кен
машиналары
мен
кешендерінің қорғаныс және сигнализация басқармаларының сыртқы
қосылыстарының атқарушы, принципті, монтаждық схемалары мен
схемалары.
3.1.70. Экскаваторлардың, бұрғылау станоктарының және басқа да
машиналардың экипаждарына, сондай-ақ электр қондырғыларына қызмет
көрсететін персоналға бекітілген қорғаныс құралдарын есепке алу және ұстау
журналы [8].
№ 3.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Электр желілеріне қызмет көрсету бойынша
жұмыстардың тізбесін жасау.
Мақсаты: Электр желілеріне қызмет көрсету бойынша жұмыстардың
тізбесін жасауды үйрену.
Теориялық бөлім.
Цех электр желілеріне техникалық қызмет көрсету:
- бүкіл трасса бойынша электр желілерін сыртқы тексеру,
бекітпелердің, салбыраған жерлер мен майысулардың әлсіреуін, биркалар
мен плакаттардағы жазбалардың жағдайын тексеру;
- сымдар мен кабельдердің қызуын, оқшаулаудың зақымдануын, құбыр
сымдарының жерге тұйықталу жағдайын, калибрленген кірістірулер мен
сақтандырғыштардың болуын тексеру;
- штепсельдік розеткалардың, ажыратқыштардың жарамдылығын
тексеру;
- жерге тұйықтау күйін бақылау.
Цехтық электр желілерін ағымдағы жөндеу ТҚК-нің барлық
операциялары орындалады және, сонымен қатар,:
- механикалық зақымданудың болмауын, түйіспелі қосылыстардың
беріктігін тексеру;
- механикалық қорғанысты, әсіресе құбырлардан шығу, аппараттар мен
клеммалық қалқандарға кіру, қабырғалар мен жабындар арқылы өту
орындарында тексеру;
- сымдардың өзара орналасуы мен бекітілуін тексеру;
- кабель шұңқырларын мастикамен толтыру;
- жекелеген жалаңаш жерлерді немесе оқшаулаудың бүлінген жерлерін
оқшаулау;
- жапсырмалардағы және ескерту плакаттарындағы жазбаларды,
бұзылған немесе жоғалған таңбаларды қалпына келтіру;
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- балқымалы ендірмелер мен сақтандырғыштардың жағдайын және
тұтынушылардың номиналды токтарына сәйкестігін тексеру және қажет
болған жағдайда оларды ауыстыру;
- оқшаулауды мегомметрмен тексеру;
- ажыратқыштарды, штепсельдік розеткаларды, сақтандырғыштарды
ревизиялау;
- кабель сауыты қабығының жерге тұйықталуының бар болуын және
жарамдылығын тексеру.
1. Электр желілерінің ықтимал зақымдануы және жөнделуі.
Цех ішіндегі электр желілері мен жарық көздерін (ұсақ) жөндеу
мынадай жұмыстарды қамтиды: ақаулы оқшаулағыштарды, штепсельдік
розеткалар мен ажыратқыштарды ауыстыру; салбыраған электр сымдарын
бекіту; электр желісін оның үзілген жерлерінде қалпына келтіру;
сақтандырғыштарды, автоматтарды, пакеттерді ауыстыру және т. б.
Ағымдағы жөндеу көлеміне мыналар кіреді:
►Цех ішіндегі желілердің және жарық көздерінің ақаулы учаскелерін
жөндеу, оның ішінде зақымдалған оқшаулауы бар электр сымдарын
ауыстыру, оның ішінде құбырларда;
►қолайсыз үлкен салбыраған сымдарды тарту; қажет болған жағдайда
эпоксид немесе мастика қосылған муфталар мен шұңқырларды жөндеу.
Күрделі жөндеу цех ішіндегі электр желілерін толық қайта
жабдықтауды және барлық тозған элементтер мен қондырғыларды қалпына
келтіруді қоса алғанда, жарықтандыруды қамтиды.
Болат құбырларда жүзеге асырылатын сымдарда сымдардың
оқшаулауының жиі зақымдануы жабдыққа қосылу орындары болып
табылады. Егер құбырлар қорғаныс оқшаулағыш жеңімен аяқталмаса немесе
шығатын металл жеңімен нашар бекітілсе, сымдардың оқшаулауы
зақымдалуы мүмкін, екі жағдайда да оқшаулаудың құбырдың өткір
бөліктеріне үйкелуіне байланысты және оқшаулау үзілуі мүмкін.
Құбырларды қораптарға енгізу орындарында "сызатын" (жерге
тұйықтау) гайкалардың және оларды қосу немесе жабдыққа шығару кезінде
құбырлардың ұштарына дәнекерленетін "бөгеттердің" болуымен жасалатын
құбыржолдардың электр түйіспесінің сақталуын үнемі қадағалау қажет.
Жарылыс қаупі бар аймақтарда салынған құбырларға ерекше талаптар
қойылады.
Оқшаулағыш (винипласт) құбырлар сынуға бейім.
Анықталған зақымдалған құбырлар ауыстырылуы керек немесе егер
зақымдалған жерлер аз болса, муфталармен қорғалуы керек. Сымдар мен
кабельдерді престеу, дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы сапасыз жалғау
және ұштау электр желілеріне зақым келтіруі мүмкін.
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Цех ішіндегі желілер бойынша шинасымдардың қораптарында шаңның
болуын; түйіспе қосылыстарының жағдайын; шиналардың нақты
жүктемелері мен қызу дәрежесін; бояу мен беріктігін; қораптың бекітілуін
және фарфор оқшаулағыштардың (жарықтар, сынықтар) жағдайын тексереді.
Дәнекерленген шиналарда дәнекерлеу орындарында жарықтар тексеріледі.
Құбыр төсемдері бойынша құбырлардың бояу сапасы; олардың
ұшталуы; тарту және тармақтау қораптарымен қосылу сапасы; нақты
жүктемелер; жалғау орындарының, ұштықтар мен түйіспе қосылыстарының
жағдайы тексеріледі.
Сым арқандық және ішекті сымдарда тростардың Бекітілу сенімділігі;
тарту құрылғыларының оқшаулау бөлшектерінің жағдайы; сымдарды бекіту
және
шырақтарды
қосу
сапасы
тексеріледі.
Жерге
тұйықтау
құрылғыларының жағдайын, жерге тұйықтау желілерінің бүтіндігін
тексереді.
Жұмыс істеп тұрған цехтағы жөндеу жұмыстарының қатарына жаңа
ток қабылдағыштарға желілердің жаңа учаскелерін орнату бойынша;
кәсіпорынның жөндеу персоналы орындайтын жекелеген учаскелерде
ескірген сымдарды неғұрлым прогрессивті сымдармен ауыстыру бойынша
жұмыстар жатады.
Мырышталған болат немесе лак-бояу жабыны бар 0,5-8 мм ыстықтай
илектелген сым немесе 0,3-6,5 мм Тростар пайдаланылатын сым арқандық
және ішекті сымдарда олардың бүлінуіне жол бермеу мақсатында 100-250 мм
құрайтын салбыраған жердің жебесін бақылайды және оны анықтамалық
бойынша таңдайды.
Қарау және жөндеу кезінде анкерлер мен керу құрылғыларының
бекітілуіне назар аударылады және тексеріледі, олар тростың керілуі
әлсіреген кезде тартылады, бірақ осы аралық үшін белгіленген салбыраған
жердің жебесіне жол бермейді.
Тексеру керек және қажет болған жағдайда үлкен жоңқалар мен
жарықтары бар оқшаулағыш бөлшектерді ауыстырыңыз.
Тростар мен ішектердің керу құрылғыларында тоттану пайда болған
жағдайда тоттануға қарсы жабынды және керу құрылғыларының майлауын
қалпына келтіреді; сымдардың зақымдануын жояды; тармақтарды және
шырақтарға кірулерді тексереді.
Сым арқандық және ішекті сымдарды жөндеу бойынша жұмыстар
шамдарды тексерумен және жөндеумен бір мезгілде жүргізіледі. Желілерде
ең көп таралған зақым:
►әдетте сапасыз орнатудан, кабельді оқшаулау ақауларынан немесе
ылғалдың енуінен болатын апаттардан кейін пайда болатын ұштардың
жануы, ұштар мен муфталардың зақымдалуы.
Зақымдалған жиектелген өзек ұшы шұңқырдың көмегімен алынып
тасталады.
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2. Желілер мен қондырғылардың күш беретін және жарық беретін
тарату пункттерінің сымдары мен электр жабдықтарының шиналарын
бұзу және жөндеу
Қазіргі шиналар-бұл өте сенімді құрылғы. Бірақ жұмыс кезінде оларды
мезгіл-мезгіл шаңнан тазартып отыру керек, бұл оқшаулау деңгейінің
төмендеуіне, бүлінуге және апатқа әкелуі мүмкін. Шаң шаңсорғышпен
немесе қақпақтары ашық ауаны үрлеу арқылы шығарылады. 1000а және одан
жоғары ток күшіне шиналы өткізгіштің түйіспелі қосылыстарының қызуын
бақылау қажет, термоиндикатор олардың қызып кетуіне жол бермейді.
Болт қосылыстарын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз, бұл
байланыстың нашарлауына әкелуі мүмкін шамадан тыс қатайтуға жол
бермейді. Штепсельдік қосылыстардың тармақталған қораптарының
байланыстарына ерекше назар аударылады, олар қажет болған жағдайда
жұқа жалпақ файлмен немесе орташа түйіршікті зығырмен тазаланады.
Оқшаулаудың зақымдануы мегомметрмен анықталады.
Кейде шиналардың оқшаулауының жекелеген түрлерін күйдіру арқылы
анықтауға болады. Шиналардың ақаулы бөлігі орнында жөнделеді немесе
бүкіл бөлім бөлшектеледі және жөндеу шеберханасында жүзеге асырылады.
Электр жабдықтары мен күш және жарық беру пункттері
аппараттарының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ететін сенімді іс-шаралар
техникалық қызмет көрсету және жөндеу болып табылады.
Бұл жұмыстар мыналарды қамтиды:
- аппараттарды жүйелі тексеру;
- шаң мен кірден тазарту;
- таратушы шиналардың, коммутациялық сымдардың, байланыс
жүйелерінің жағдайын және олардың қызу дәрежесін тексеру және анықтау;
- электромагниттік жүйелердің, оқшаулау және басқа элементтердің
жағдайы.
Тексеру нәтижесінде зақымдану дәрежесі және жөндеу мерзімі
белгіленеді. Әдетте, барлық электр жабдықтары мен жабдықтары үлкен
өлшемді қалқандар, пульттер мен жинақтардан басқа жөндеу бөлімшелерінде
жөнделеді.
Тарату құрылғылары (ТҚ) - қалқандар, пульттер, қалқандар, құрастыру
пункттері - әдетте, аппаратура орнатылған металл қаңқадан, оқшаулағыш
тіректері бар шиналар мен сымдардан тұратын конструкцияларды білдіреді.
Бұл құрылымдардың қабығы мен есігі де металдан жасалған.
ТҚ жөндеу-бұл негізінен орнатылған аппаратурасыз конструкцияларды
жөндеу, шеберханаларда жүргізілетін жөндеу. Рамка мен қоршау
конструкцияларының майысқан түрінде зақымдануы қылшықпен түзетіледі.
Құлыптар, ілмектер, рамалар қатты зақымдалған жағдайда жаңаларына
ауыстырылады.
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Бояудың бұзылуы және жегіденің болуы тазарту және бояу арқылы
жойылады. Оқшаулау тіректері (оқшаулағыштар) зақымдалған жағдайда
(Елеулі жоңқалар) жаңаларына ауыстырылады.
Жөндеу кезінде барлық металл конструкциялардың сенімді жерге
тұйықталуы және нөлдік шинаның жерге тұйықтау қысқышына қосылуы
қамтамасыз етіледі және сауыт пен кабель мен металл құбырлардың
қабығының жерге тұйықталуы тексеріледі. Есіктердің тығыздалуын, сымдар
мен кабельдердің кірмелерін тексереді; шаңнан мұқият тазалайды және бояу
мен жазуды қалпына келтіреді.
Практикалық бөлім
Теориялық бөлімді, арнайы сайттарды, арнайы және оқу әдебиеттерін,
жеке өндірістік және өмірлік тәжірибені қолдана отырып, кестені
толтырыңыз [10].
Қажетті жұмыстар.
1.Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар
дайындаңыз.
2.Түйін, бөлшек, элемент.
3.2 Жасақ немесе өкім бойынша жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі
Қызметкер жұмысқа келгеннен кейін қатаң түрде белгіленген қозғалыс
маршруты бойынша (жаяу жүргіншілер жолымен) және кәсіпорын аумағы
бойынша жүруі тиіс.
3.2.1 ауысымдағы жұмыс басшысына еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау бойынша білімін тексеру туралы куәлік пен ауысым алдындағы
медициналық куәландырудан өткені туралы талонды көрсету.
3.2.2 дәнекерлеу және басқа да жұмыстарды жүргізуге жазбаша жасақ –
тапсырма алу, қолданыстағы "жасақ тапсырма бойынша және жасақ рұқсат
бойынша жұмыстарды беру және орындау тәртібі" стандартына сәйкес
учаскені техникалық қадағалау тұлғасынан жұмыстарды жүргізу кезінде
жұмыс орнының қауіп-қатері, қауіпсіздік шаралары ескерілетін ағымдағы
нұсқаулықтан өту.
3.2.3 қызметкер иек бауы бар касканы, қорғаныс көзілдірігін,
респираторды, құлаққаптарды, қолғаптарды, арнайы киімді және белгіленген
үлгідегі резеңке етіктерді киюге міндетті, олардың жарамдылығын, басқа да
қолданылатын жеке қорғаныш құралдарының жарамдылығын тексереді.
3.2.4 қызметкер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша білімін
тексеру туралы куәлікті және ауысым алдындағы медициналық
куәландырудан өткені туралы талонды көрсетуге міндетті.
3.2.5 қызметкер жасақ-тапсырманы (жасақ-рұқсатты) алғаннан және
жұмыс орнына келгеннен кейін тиісті күнтізбелік күн үшін қауіпсіздік чекпарағын толтыра отырып, жұмыс орны мен технологиялық жабдықтың
жағдайына бағалау жүргізуге және осыдан кейін ғана жұмыс жүргізуге
кірісуге міндетті.
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3.2.6 егер жұмыс орны, жабдық немесе технологиялық процесс
қауіпсіздік чек-парағының талаптарына сәйкес келсе және қызметкердің
денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай болмаса, онда
қызметкер тиісті күні Қауіпсіздік чек-парағына өз қолын қояды және жасақтапсырма бойынша жұмыстарды орындауға кіріседі.
3.2.7 егер жұмыс орны, жабдық немесе технологиялық процесс апаттың
немесе жазатайым оқиғаның туындау қаупін тудырмайтын позициялар
бойынша қауіпсіздік чек-парағының талаптарына сәйкес келмесе және
анықталған сәйкессіздіктерді жедел жою мүмкін болса, онда қызметкер тиісті
күн үшін сәйкессіздік пункттерін көрсетеді, қол қояды және бұл туралы
ауысымдағы жұмыс басшысына баяндайды, ол өз кезегінде қауіпсіздік чекпарағының талаптарына анықталған сәйкессіздіктерді жою үшін қызметкерге
жасақ-тапсырманы өзгерту жөнінде шешім қабылдайды.
3.2.8 жасақ-тапсырманы Өзгертуді жұмыс жетекшісі "жасақты өзгерту
дәптеріне"өзгерістер енгізе отырып, тікелей жұмыс орнында жүргізуі тиіс.
3.2.9 "жасақты өзгерту блокноты" үшінші бағанында ауысымдағы
жұмыс басшысы Қауіпсіздік чек-парағы бойынша сәйкессіздіктерді көрсетуі
тиіс, оларды жою үшін бұрын берілген жасақ және өзгертілген жасақтапсырма бойынша жұмысты бастау уақыты өзгереді.
3.2.10 қауіпсіздік чек-парағы бойынша сәйкессіздіктерді жойғаннан
кейін жұмыс басшысы "жасақты өзгерту Блокнотында" сәйкессіздіктерді
жою туралы және жұмыскерге негізгі жасақ-тапсырма бойынша жұмыстарды
орындауға рұқсат беру туралы уақытты көрсете отырып жазба жүргізеді.
3.2.11 рұқсат алғаннан кейін қызметкер сәйкессіздіктерді жою туралы
қауіпсіздік чек-парағына өзгерістер енгізеді және жасақ - тапсырманы
орындауға кіріседі.
3.2.12 егер жұмыс орны, жабдық немесе технологиялық процесс
қауіпсіздік чек-парағының талаптарына сәйкес келмесе және қызметкердің
денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай болса, онда
қызметкерлердің Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес
жұмысты орындаудан істен шығуға құқығы бар.
3.2.13 қызметкер ауысым басталар алдында міндетті:
1. ылғалдылығы жоғары болған кезде бос жүріс кернеуін төмендету
блогын пайдалануға міндетті;
2. жабдықтың жарамдылығына, қондырғының жерге тұйықталуының
бар-жоғына және жарамдылығына көз жеткізу, ықтимал қауіптерді
бағалауды тұрақты жүзеге асыру;
3. егер сымдар механикалық зақымға және жоғары температура әсеріне
ұшырамайтын, ылғалмен жанаспайтын болса, оларды орналастырыңыз;
4. жұмыс орнына жақын жерде өрт және жарылыс қаупі бар заттар мен
жанғыш материалдар жиналмайтынына көз жеткізу;
5. жұмыс жүргізу орны, сондай - ақ төмен орналасқан орындар радиусы
кемінде 5 м жанғыш материалдардан, жарылыс қаупі бар материалдар мен
қондырғылардан кемінде 10 м босатылуы тиіс.
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6. Қызметкер мынадай қауіпсіздік талаптары бұзылған кезде жұмысқа
кіріспеуге тиіс:
7. қорғаныс қалқанының, сондай-ақ жеке қорғаныс құралдарының
болмауы немесе жарамсыздығы;
8. дәнекерлеу трансформаторы корпусының, екінші ораманың,
дәнекерленетін бөлшектің және ажыратқыштың қаптамасының жерге
тұйықталуының болмауы немесе ақаулығы;
9. 1,3 м және одан жоғары биіктікте орналасқан жұмыс орындарының
қоршаулары және оларға қол жеткізудің жабдықталған жүйелерінің
болмауы-жарылыс қаупі бар жұмыс жағдайларында;
10. Қауіпсіздік талаптарының анықталған бұзушылықтары жұмыс
басталғанға дейін жойылуы тиіс, ал мұны істеу мүмкін болмаған кезде
қызметкер олар туралы басшыға хабарлауға міндетті.
Жұмыс уақытында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары.
3.2.13. Үй-жайдан тыс жерде (жаңбыр немесе қар жауған кезде) жұмыс
жүргізу кезінде қызметкердің жұмыс орны мен жанғыш жабдық орналасқан
жердің үстіне шатыр орнатылуы тиіс.
3.2.14. Қызметкерге тыйым салынады:
а) дәнекерлеу сымдарын бұрау арқылы жалғаңыз;
б) тоқ өткізгіш бөліктерді қолмен ұстау;
в) электр доғасына қорғаныс құралдарынсыз қарау (маскалар,
көзілдіріктер, қалқандар);
г) жаңбыр мен қар жауған кезде ашық ауада электрмен дәнекерлеу
жұмыстарын жүргізуге;
д) металды кесу және дәнекерлеу;
ж) қысымдағы ыдыстарда, құбырларда және аппараттарда дәнекерлеу
жұмыстарын жүргізу.
Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
талаптары:
3.2.15. Жұмыс аяқталғаннан кейін қажетті қауіпсіздік шараларын
сақтай отырып, барлық жабдықты өшіріңіз.
3.2.16. Жұмыс орнын ретке келтіру, құралды жинау, бухталарға
дәнекерлеу сымдарын қарау және оларды сақтау үшін бөлінген орындарды
алып тастау.
3.2.17. Жану ошақтарының жоқтығына көз жеткізіңіз, олар болған
жағдайда су құйыңыз.
3.2.18. Жұмысты орындау барысында орын алған қауіпсіздік
талаптарының барлық бұзушылықтары туралы жұмыс басшысына хабарлау.
3.2.19. Учаскеде қызметкер ауысым сайынғы жасақтарды тіркеу
журналына жасақтың орындалғаны туралы қолын қойғызып жазуға міндетті.
3.2.20. Кәсіпорын аумағы бойынша белгіленген қозғалыс бағыты
бойынша "адамдарды отырғызу" орнына барыңыз.
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3.3 Жұмысқа жіберу
Әрбір кәсіпорында электрмен жұмыс істейтін қызметкерлерге
қойылатын талаптар бар өз бетінше жұмыс істеуге кемінде 18 жасқа толған,
оқудан өткен және кәсібі бойынша тиісті куәлік алған, кәсіптік тиесілігі
бойынша медициналық тексеруден өткен, медициналық қарсы көрсетілімдері
жоқ ер адамдар жіберіледі:
►ПБ және кәсіпорын бөлімінде кіріспе нұсқаудан, жұмыс орнында
алғашқы нұсқаудан өткен (учаскенің, цехтың технологиялық процесімен
және жұмыс режимімен, қауіпсіздік құралдары мен жеке қорғаныс
құралдарының мақсаты мен пайдалану ережелерімен, апаттарды жою
жоспарымен, апаттар кезіндегі мінез-құлық ережелерімен, қосалқы
шығулармен және т. б. танысу);
►оқытудан өткен және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік
бойынша тиісті куәлік алған, жұмыс процесінде – 6 айда кемінде 1 рет қайта
нұсқама алған, қызметкердің міндеттерімен байланысты емес жұмыстарды
орындауға мақсатты нұсқама өткізілгеннен кейін жол беріледі.
3.3.1 Бір ай жұмыс істегеннен кейін жаңадан жұмысқа қабылданған
қызметкер емтихан тапсырғаннан кейін электр қауіпсіздігі бойынша
біліктілік тобын алуға міндетті және ол өз кезегінде білуі керек:
- Электр қондырғыларының құрылғысымен және жабдықтарымен
қарапайым танысу;
- электр тогының қауіптілігі және ток өткізгіш бөліктерге жақындауы
туралы айқын түсінік;
- жабдықты тексеру кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын және
электр қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық шараларын
білу;
- алғашқы көмек көрсету ережелерін білу және зардап шегушіге
алғашқы көмек көрсете білу (жасанды тыныс алу тәсілдері және т.б.).
3.3.2 Алдыңғы топта кемінде екі ай жұмыс істеген қызметкер емтихан
тапсырғаннан кейін электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобын алуға
міндетті, ол өз кезегінде білуі керек:
- жалпы электротехникадан қарапайым таным және жабдықпен және
электр қондырғыларына қызмет көрсетумен танысу;
- электр қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі қауіптілік туралы
нақты түсінік;
- қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін, атап айтқанда, электр
қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсат беру ережелерін білу;
- алғашқы көмек көрсету ережелерін білу және зардап шегушіге
алғашқы көмек көрсете білу (жасанды тыныс алу тәсілдері және т.б.).
3.4 Қызметкердің құқықтары мен міндеттері
Ережесі: кəсіпорында учаске, цех қызметкеріне құқық берілді:
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- тапсырылған жұмыстың табысты орындалуын қамтамасыз ету үшін
кәсіпорын ұсынған ақпараттық және өзге де ресурстарды, техниканы,
жабдықтар мен материалдарды пайдалануға;
- жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті
ақпаратты, консультацияларды, түсіндірмелерді, анықтамаларды, әдебиетті,
нормативтік материалдарды белгіленген тәртіппен алуға;
- құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және
біліктілігін арттыру бағдарламаларына қатысу;
- тапсырылған тапсырмалар мен жүктелген Еңбек міндеттерін уақтылы
орындау үшін қажетті ұйымдастыру шараларын қабылдау;
- оның жұмысына қатысты мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу.
Жауапкершілік.
Учаскенің,
цехтың
қызметкері
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен және кәсіпорынның жергілікті актілерімен
белгіленген шектерде дербес жауапты болады:
- осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген лауазымдық міндеттерді
орындамау немесе тиісінше орындамау;
- ҚР қолданыстағы заңнамасының және осы лауазымдық (жұмыс)
нұсқаулығының талаптарын сақтамау;
- жұмыс берушінің коммерциялық құпиясын құрайтын мәліметтерді
жария ету және үшінші тұлғаларға беру;
- ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мөлшерде
жұмыс берушіге материалдық залал келтіру және оны өтеу;
- жұмыс берушінің мүлкін өз мүдделеріне не оның мүдделеріне қарамақарсы пайдалану;
- өз қызметін жүзеге асыру процесінде жасалған құқық бұзушылықтар;
- қасақана іс-әрекеттер (сол сияқты қасақана әрекетсіздік) нәтижесінде
залал келтіру);
- Еңбек және / немесе технологиялық тәртіпті бұзу, еңбек тәртібін
сақтамау;
- көрінеу жалған ақпарат беру;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экологиялық қауіпсіздік
талаптарын сақтамау;
- өз денсаулығына қасақана (қасақана) зиян келтіруге бағытталған ісәрекеттер жасау;
- берілген көлемде және белгіленген мерзімде жұмыстарды орындамау.
3.5. Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат сипаттамасы
Кез-келген техникалық маманның біліктілігін анықтау үшін еңбек
кітапшасына жазбалар енгізу және кәсіпорын бойынша бұйрықтар шығару
арқылы әртүрлі сертификаттау қолданылады. Білікті жұмысшылардың
санаттары бар, инженерлердің санаттары бар. Идеясы бойынша бұл
сипаттауға күрделілік деңгейі міндеттерді болады тапсырылсын маманға.
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Шын мәнінде, санаттар мен санаттар ең жақсы жағдайда жалақы деңгейін
анықтау үшін қолданылады.
Бірақ электротехникамен байланысты қызметкерлер біліктілік деңгейін
анықтаудың басқа әдісіне ие. Бұл электр қауіпсіздігі бойынша төзімділік
тобы туралы.
Бұл топты тағайындау құрамы қатаң келісілген комиссияның
қатысуымен ғана жүзеге асырылатындықтан және сертификатталған маманға
міндетті түрде бірыңғай куәлік берілетіндіктен, рұқсат беру тобының куәлігі
мамандарды бағалауда шешуші құжат болады.
Мысалы, жұмысқа қабылдау кезінде бағалау қажет (алдыңғы
кәсіпорыннан куәландыру үшін – сондықтан ескі "қыртыстарды" өзіңізде
сақтау өте маңызды).
Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беру тобының куәлігі талап
етілетін тағы бір жағдай – бұл электр қондырғыларында қандай да бір
жұмыстар жүргізу үшін бригаданың жауапты басшысы мен мүшелерін
тағайындау.
Маманның электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы, ең алдымен, оның
электрмен жұмыс істеудің қауіпсіз әдістерін білу деңгейін анықтайды.
Барлығы бес топ бар.
Қабылдау топтары:
►Электр қауіпсіздігі бойынша 1-ші топ электр қондырғыларына
қызмет көрсетпейтін адамдарға (электр техникалық емес персонал), сондайақ қолданыстағы электр қондырғыларында жұмыс істемейтін адамдарға
(электр технологиялық персонал емес) беріледі. Яғни, бұл электрикке
ешқандай қатысы жоқ адамдар.
Бірінші топ электр қондырғыларында және арнайы білімде ең аз жұмыс
өтілі болмаған кезде электротехникалық және электротехнологиялық
персонал қатарындағы адамдарға да берілуі керек.
Жұмыс беруші бұл адамдар ешқашан электр тогына түспеуі үшін
шаралар қабылдауы керек.
Сондықтан, ресми түрде, тіпті қоймадағы жүк тиеушіде бірінші топтың
куәлігі болуы керек, себебі қоймада сымдар мен электр жетегі бар
құрылғылар бар.
Бұған, әдетте, ешкім назар аудармайды, дегенмен 1-ші топты
тағайындау үшін тек 3-тен төмен емес қабылдау тобы бар арнайы
тағайындалған адамның нұсқауы жеткілікті.
Нұсқама бақылау сұрақтарымен аяқталады, олардың нәтижелері
бойынша топ беру туралы шешім қабылданады.
Электр қауіпсіздігі бойынша бірінші топтағы" маман " электр тогының
қауіптілігі туралы, өз міндеттерін орындаудың қауіпсіз әдістері туралы,
сондай-ақ электр тогының зақымдануы кезінде қарапайым алғашқы көмек
көрсету тәсілдері туралы білуі тиіс.
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►Электр
қауіпсіздігі
бойынша
2-ші
топ
кәсіпорынның
комиссиясындағы
сертификаттау
нәтижелері
бойынша
Электротехнологиялық қызметкерлерге беріледі.
Ресми түрде, екінші топқа сертификаттау үшін маманның біліміне
байланысты электр қондырғыларында 1-2 ай жұмыс тәжірибесі болуы керек.
Егер екінші топқа аттестаттау бастапқы болса, ал аттестатталушының
электротехникалық білімі болмаса, онда аттестаттау алдында ол кемінде 72
сағат көлемінде теориялық оқудан өтуі тиіс.
Электр техникалық персоналды арнайы білімі болмаған кезде және
бірінші топтағы электр қондырғыларында ең аз жұмыс өтілі болған кезде
екінші рұқсат тобына аттестаттауға болады (дегенмен, бірінші топтағы
өкілдер тек жұмыс кезінде қатыса алады, тіпті құрметті қашықтықта).
Рұқсаттың екінші тобы бар адамдарға электр қондырғыларында
қадағалаумен және қосылусыз жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
Екінші топты қажет ететін және қажет ететін типтік мамандардәнекерлеушілер, кран машинистері, көтергіштер.
Екінші топтағы маманның бірінші топ көлемінде білімі болуы, бұдан
басқа, оның қарауындағы электр қондырғылары жұмысының жалпы
қағидаттары туралы түсінігі болуы тиіс.
Электр тогының соғуы жағдайында алғашқы көмек көрсету дағдылары
практикалық болуы керек. Электр техникалық емес персонал, егер оның
жұмыс орны электр қондырғысы болмаса, екінші топқа аттестатталуға
міндетті емес.
Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат берудің екінші тобы 18 жасқа
толмаған адам ала алатын ең жоғары болып табылады.
►Электр қауіпсіздігі бойынша 3-ші рұқсат тобы кәсіпорын
комиссиясындағы аттестаттау нәтижелері бойынша беріледі. Үшінші топ тек
электротехникалық персоналда болуы мүмкін, себебі осы топтағы маман
1000 вольтқа дейінгі электр қондырғыларын өз бетінше тексеріп, қоса алады,
сондай-ақ куәлікте "1000 вольтқа дейін және одан жоғары"деген белгі болған
кезде 1000 Вольттан жоғары электр қондырғыларына қызмет көрсететін
бригаданың құрамына кіре алады.
Рұқсат берудің үшінші тобы бар адам электр қондырғыларында
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты болуы мүмкін: 1000 вольтқа дейінгі
электр қондырғыларында жұмыс істеуге бригадаға рұқсат бере алады, аса
қауіпті жұмыстарды жүргізу кезінде қадағалауды жүзеге асыра алады, жасақ
бойынша жұмыстарды орындау кезінде 1000 вольтқа дейінгі электр
қондырғыларында және өкім бойынша жұмыстарды орындау кезінде 1000
Вольттан жоғары қондырғыларда жұмыстарды жүргізуші бола алады.
Рұқсат
берудің
үшінші
тобын
екінші
топтағы
электр
қондырғыларындағы әртүрлі жұмыс уақытынан кейін алуға болады.
Мысалы, жоғары электротехникалық білімі бар маман үшінші топты
екінші топта бір ай жұмыс істегеннен кейін, ал машықтанушы алты айдан
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кейін ғана ала алады. Үшінші қабылдау тобы бар маман алдыңғы екі топ
үшін қарастырылған көлемде білімге ие болуы керек.
Сонымен қатар, ол электротехниканы білуі керек, электр
қондырғыларының құрылымын және оларға техникалық қызмет көрсету
тәртібін білуі керек, адамды электр тогының әсерінен босату дағдылары
болуы керек.
►Электр
қауіпсіздігі
бойынша
4-ші
топ
та
кәсіпорын
комиссиясындағы аттестаттау нәтижелері бойынша тағайындалады.
Төртінші рұқсат тобы бар мамандар міндеттердің кең спектрін орындай
алады: олар 1000 вольтқа дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге
тапсырыс бере алады және электр шаруашылығына жауапты адам бекіткен
тізімнен 1000 Вольттан жоғары қондырғыларда жұмыс істеуге тапсырыс бере
алады. Куәлікте "1000 вольтқа дейінгі қондырғыларға дейін және рұқсат
етушілерге" деген белгі болған кезде.
Жоғары электротехникалық білімі бар маман екі ай жұмыс істегеннен
кейін, ал орта білімі жоқ адам үшінші рұқсат тобы бойынша алты ай жұмыс
істегеннен кейін ғана төртінші рұқсат тобын ала алады. Машықтанушылар
рұқсаттаманың төртінші тобын негізінен ала алмайды.
Төртінші қабылдау тобы алдыңғы үш топта қарастырылған көлемде
білім ұсынады, бірақ осы топтағы маман электротехниканы толық
бағдарламамен білуі керек, схемаларды оқи алады, өрт және электр
қауіпсіздігін біледі, сонымен қатар нұсқаулықтар мен қызметкерлерді оқыту
дағдыларын игеруі керек.
►Электр қауіпсіздігі бойынша 5-ші рұқсат тобы маманның
максималды жауапкершілігін және оның электр қондырғыларында кез-келген
жұмысты орындау қабілеттілігін, сондай-ақ электр шаруашылығына жауапты
міндеттерді орындағанға дейін осындай жұмыстарды басқаруды қамтиды.
Бесінші
топ
кәсіпорынның
комиссиясындағы
аттестаттау
қорытындылары бойынша ғана беріледі. Куәлікте белгі болған кезде (1000
вольтқа дейін және одан жоғары) бесінші тобы бар адам жасақ беретін өкім,
рұқсат беруші, электр қондырғыларындағы жұмыстарға жауапты басшы
және өндіруші бола алады.
Жоғары электротехникалық білімі бар маман жұмысқа қабылдаудың
бесінші тобын үш ай жұмыс істегеннен кейін, ал орта білімі жоқ адам төртінші рұқсат беру тобы бойынша 2 жыл жұмыс істегеннен кейін ғана ала
алады.
Рұқсат берудің бесінші тобы маманның қарамағындағы барлық электр
жабдықтарының схемалары мен орналасуын, қауіпсіздік нормаларын,
қорғаныс құралдарын пайдалану ережелерін, сондай-ақ оларды сынау
мерзімдерін білуді қамтиды.
Бесінші рұқсат тобы бар адам электр және өрт қауіпсіздігі бойынша
нормативтік құжаттардың талаптарын білуі, сондай-ақ нұсқама жүргізу
кезінде осы нормаларды жеткізе және түсіндіре білуі тиіс.
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Бесінші рұқсат тобы бар маман кез келген электр қондырғыларында кез
келген күрделіктегі жұмыстарға басшылықты ұйымдастыра білуі тиіс [17].
Электр қауіпсіздігінің талаптары бірқатар нормативтік құжаттарда
баяндалған, олардың негізгілері:
Персоналға қойылатын талаптар және оны дайындау
Қызметкерлерді жіктеу:
- электротехникалық;
- электротехнологиялық;
- электротехникалық емес.
Электр қондырғыларын пайдалануды дайындалған электр техникалық
персонал жүзеге асыруы тиіс.
Кәсіпорындардың электр техникалық персоналы мыналарға бөлінеді:
- әкімшілік-техникалық;
- жедел;
- жөндеу;
- жедел-жөндеу
Әкімшілік-техникалық.
- техникалық
электр қондырғыларында техникалық және жедел
қызмет көрсетуді ұйымдастыру, жөндеу, монтаждау және жөндеу
жұмыстарын жүргізу жөніндегі міндеттер жүктелген басшылар мен
мамандар.
Жедел электр қондырғыларын жедел басқаруды және оларға қызмет
көрсетуді (қарап шығу, жедел ауыстырып қосу, жұмыс орнын дайындау,
жұмыс істеушілерге рұқсат беру және қадағалау, ағымдағы пайдалану
тәртібімен жұмыстарды орындау) жүзеге асыратын персонал.
Жедел-жөндеу өзіне бекітілген электр қондырғыларына бекітілген
көлемде жедел қызмет көрсету үшін арнайы оқытылған және дайындалған
жөндеу персоналы.
Жөндеу
электр жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және
жөндеуді, монтаждауды, реттеуді және сынауды қамтамасыз ететін персонал.
Электротехнологиялық қондырғыларға (электрмен дәнекерлеу,
электролиз, электротермия және т.б.), сондай-ақ жұмысы кезінде электр
аппаратурасына, электр жетектеріне, қол электр машиналарына,
тасымалданатын
және
жылжымалы
электр
қабылдағыштарға,
тасымалданатын электр аспабына тұрақты техникалық қызмет көрсету және
реттеу талап етілетін күрделі энергияға қаныққан өндірістік-технологиялық
жабдыққа қызмет көрсетуді электр технологиялық персонал жүзеге асыруы
тиіс.
Ол жұмыстарды қауіпсіз орындау және оған бекітілген қондырғыға
техникалық қызмет көрсету үшін жеткілікті дағдылар мен білімге ие болуы
керек.
Электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болуы қажет электр
техникалық және электр технологиялық персоналдың лауазымдары мен
кәсіптерінің тізбесін тұтынушының басшысы бекітеді.
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Электр қауіпсіздігі топтары.
I - электр тогының соғу қаупі туындауы мүмкін жұмыстарды
орындайтын электр техникалық емес персонал . Электр тогының қауіптілігін
түсіну. Электр аспаптарымен қауіпсіз жұмыс істеу ережесін білу. Электр
тогының соғуы кезінде алғашқы көмек көрсете білу.
II - жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында тікелей жұмыс
істейтін және оларға қол жеткізе алатын ұйым персоналы.
Топ беруді талап ететін лауазымдар тізбесін тұтынушының басшысы
айқындайды.
I топтың міндетті минимумы. Электр қондырғысы және
оның жабдықтары туралы қарапайым техникалық білім. Электр тогының
қауіптілігін, ток өткізгіш бөліктерге жақындау қауіптілігін нақты көрсету.
Электр қондырғыларымен жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық шараларын
білу.
III - ұйымның электротехникалық және электротехнологиялық
персоналы.
Топ беруді талап ететін лауазымдар тізбесін тұтынушының басшысы
айқындайды электротехникадағы қарапайым білім.
Электр қондырғысын және оған техникалық қызмет көрсету тәртібін
білу. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын,
оның ішінде жұмысқа рұқсат беру қағидаларын, қорғау құралдарын
пайдалану және сынау қағидаларын және орындалатын
жұмыс.
Электр қондырғыларында жұмысты қауіпсіз жүргізуді және жұмыс
істейтіндерді қадағалауды қамтамасыз ету білігі. Әрекеттен босату
ережелерін білу Электрлік ток, алғашқы көмек және іс жүзінде көрсете
білу оның құрбанына.
IV - тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдаланатын электр
техникалық персонал мамандандырылған кәсіптік-техникалық оқу орны
көлемінде электр техникасын білуі тиіс. Қауіп туралы толық түсінікке ие
болу электр қондырғыларындағы жұмыстар.
Қызмет көрсетілетін учаскенің электр қондырғылары мен электр
жабдықтарының схемаларын білу, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
техникалық іс-шараларды білу. Нұсқама жүргізе білу, жұмыстарды қауіпсіз
жүргізуді ұйымдастыру, бригада мүшелерін қадағалауды жүзеге асыру.
Электр тогының әсерінен босату, алғашқы көмек көрсету ережелерін
білу және оны зардап шегушіге іс жүзінде көрсете білу.
V-тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдаланатын электр
техникалық персонал білімі болуы керек
электр
қондырғыларының
схемаларын, технологиялық өндіріс процестерін
ЕАЖҚ, қорғау құралдарын пайдалану және сынау ережелерін білу,
қандай да бір талаптың туындағаны туралы нақты түсінік.
Атқаратын лауазымы көлемінде ТПЕ, ЖӨӨ білуі.
Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру және кез келген
кернеудегі электр қондырғыларындағы жұмыстарға тікелей басшылықты
жүзеге асыру білігі.
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Білу қызметкерлерге нұсқаулық жүргізу кезінде қауіпсіздік шаралары
туралы талаптарды нақты белгілеу және баяндау.
Қызметкерлерді қауіпсіздік техникасы ережелеріне, практикалық
әдістерге үйрете білу алғашқы медициналық көмек көрсету.
Өзінің өндірістік қызметіне қатысты электр қауіпсіздігі бойынша
талаптарды меңгерген персоналға журналда ресімдей отырып, I топ беріледі,
онда қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның лауазымы, электр қауіпсіздігі
бойынша I топтың берілген күні, тексерілетін және тексеретін адамның қолы
болуға тиіс.
I топты беру нұсқаулық жүргізу жолымен жүргізіледі, ол, әдетте,
ауызша пікіртерім нысанында білімді тексерумен және (қажет болған
жағдайда) жұмыстың қауіпсіз тәсілдері дағдыларын тексерумен немесе
электр тогымен зақымданған кезде алғашқы көмек көрсетумен аяқталуы тиіс.
I топты беруді ұйым басшысының өкімімен тағайындалған электр
қауіпсіздігі бойынша III тобы бар электр техникалық персонал қатарындағы
қызметкер жүргізеді.
Электр қауіпсіздігі бойынша III топты қызметкерлерге 18 жасқа
толғаннан кейін ғана беруге рұқсат етіледі.
Жұмысқа орналасу кезінде (жұмыстың басқа учаскесіне ауыстыру, жоқ
қызметкерді ауыстыру) қызметкер білімін тексеру кезінде жаңа учаскедегі
Электр қондырғыларын жабдықтауға қатысты электр қауіпсіздігі жөніндегі
қолда бар топты растауға тиіс.
Кернеуі 1000 В-тан төмен электр қондырғыларына қызмет көрсетумен
айналысатын қызметкерді кернеуі 1000 В-тан жоғары электр
қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі жұмысқа ауыстыру кезінде оған
электр қауіпсіздігі бойынша III-ден жоғары бастапқы топты беруге
болмайды.
Ұйымның
электротехникалық
және
электротехнологиялық
персоналының білімін тексеру үшін тұтынушының басшысы ұйым бойынша
бұйрықпен құрамында кемінде бес адам бар комиссия тағайындауы тиіс.
Комиссия төрағасының кернеуі 1000 В дейінгі және одан жоғары
электр қондырғылары бар тұтынушыларда Электр қауіпсіздігі бойынша V
тобы және кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары бар тұтынушыларда
IV тобы болуы тиіс. Комиссия төрағасы, әдетте, тұтынушының электр
шаруашылығына жауапты болып тағайындалады.
Комиссияның барлық мүшелерінде электр қауіпсіздігі жөніндегі топ
болуы және органның комиссиясында білімін тексеруден өтуі тиіс.
Төраға мен комиссияның кемінде екі мүшесі органдардың
комиссиясында білімін тексеруден өткен жағдайда, комиссияның жекелеген
мүшелерінің білімін сол жерде тексеруге жол беріледі.
Құрылымдық бөлімшелерде тұтынушының басшысы құрылымдық
бөлімшелер қызметкерлерінің білімін тексеру жөніндегі комиссияларды
құруы мүмкін.
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Құрылымдық бөлімшелер комиссияларының мүшелері тұтынушының
орталық комиссиясында нормалар мен қағидаларды білуін тексеруден өтуі
тиіс.
Білімді тексеру рәсімін өткізу кезінде комиссияның кемінде үш мүшесі,
оның ішінде комиссияның төрағасы (төрағаның орынбасары) міндетті түрде
қатысуы тиіс.
Саны білімді тексеру жөніндегі комиссия құруға мүмкіндік бермейтін
тұтынушылар
қызметкерлерінің
білімін
тексеру
органдардың
комиссияларында жүргізілуі тиіс.
Әрбір қызметкердің білімін тексеру жеке жүргізіледі.
Әрбір лауазым (кәсіп) үшін тұтынушының немесе құрылымдық
бөлімшенің басшысы қызметкердің тиісті лауазым (кәсіп) бойынша
лауазымдық міндеттері мен өндірістік қызметінің сипатын, сондай-ақ
қамтамасыз етілуі мен сақталуы оның қызметтік міндеттеріне кіретін
нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, нормалар мен
қағидаларды білуін тексеру көлемін айқындауға тиіс.
Электр қондырғыларын орнату қағидаларын, осы қағидаларды,
қауіпсіздік қағидаларын және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарды
білуін тексеру нәтижелері бойынша электр техникалық персоналға электр
қауіпсіздігі жөніндегі топ белгіленеді.
Білімді тексеру нәтижелері белгіленген нысандағы журналға енгізіледі
және оған комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
Білімді тексеруден табысты өткен персоналға белгіленген нысандағы
куәлік беріледі.
Бақылау-оқыту
машиналарын
дербес
электрондық
есептеу
машиналары (ПЭВМ) базасында бастапқы тексеруден басқа тексерудің
барлық түрлері үшін пайдалануға жол беріледі; бұл ретте білімді тексеру
журналындағы жазба жойылмайды.
Әзірленген бағдарлама сонымен бірге оны оқу режимінде пайдалану
мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
ДК-ны пайдаланған және емтихан алушының АВТО хаттамасында
қанағаттанарлықсыз баға алған және тексерілуші келіспеген жағдайда
комиссия қосымша сұрақтар қояды.
Қызметкерлермен жұмыс істеудің міндетті нысандары.
Әкімшілік-техникалық персоналмен:
* еңбекті қорғау бойынша кіріспе және мақсатты (қажет болған
жағдайда) нұсқаулықтар;
* еңбекті қорғау ережелері, нормалары, осы ережелер, өрт қауіпсіздігі
ережелері және басқа да нормативтік құжаттар туралы білімді тексеру;
* біліктілікті үздіксіз арттыру үшін қосымша кәсіби білім.
Жедел, жедел-жөндеу немесе жөндеу персоналы құқығы бар әкімшіліктехникалық персоналмен жұмыстың көрсетілген нысандарынан басқа жедел,
жедел-жөндеу немесе жөндеу персоналы үшін көзделген даярлықтың барлық
түрлері жүргізілуі тиіс.
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Жедел және жедел-жөндеу персоналымен:
* Кіріспе, жұмыс орнындағы алғашқы, еңбекті қорғау бойынша
қайталама, жоспардан тыс және мақсатты нұсқамалар, сондай-ақ өрт
қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар;
* жұмыс орнында оқумен жаңа лауазым немесе кәсіп бойынша даярлау
(тағылымдама);
* еңбекті қорғау ережелері, нормалары, осы Ережелер, өрт қауіпсіздігі
ережелері және басқа да нормативтік құжаттар туралы білімді тексеру;
* қайталау;
* арнайы дайындық;
* апатқа қарсы және өртке қарсы бақылау жаттығулары;
* біліктілікті үздіксіз арттыру үшін қосымша кәсіби білім.
Жөндеу персоналымен:
* Кіріспе, Жұмыс орнындағы алғашқы, еңбекті қорғау бойынша
қайталама, жоспардан тыс және мақсатты нұсқамалар, сондай-ақ өрт
қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар;
* жұмыс орнында оқумен жаңа лауазым немесе кәсіп бойынша даярлау
(тағылымдама);
* еңбекті қорғау ережелері, нормалары, осы ережелер, өрт қауіпсіздігі
ережелері және басқа да нормативтік құжаттар туралы білімді тексеру;
* біліктілікті үздіксіз арттыру үшін қосымша кәсіби білім.
Электр техникалық персонал дербес жұмысқа тағайындалғанға дейін
немесе электр қондырғыларын пайдалануға байланысты басқа жұмысқа
(лауазымға) ауысқан кезде, сондай-ақ электр техникалық персонал ретінде
жұмыста 1 жылдан астам үзіліс болған кезде жұмыс орнында
тағылымдамадан (өндірістік оқудан) өтуге міндетті.
Оқу үшін қызметкерге жабдықпен, аппаратурамен, жедел схемалармен
танысу және осы лауазым (кәсіп) үшін қажетті көлемде бір мезгілде зерделеу
үшін жеткілікті мерзім берілуге тиіс:
► электр қондырғыларын орнату ережелері, қауіпсіздік ережелері,
өндірістегі жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету ережелері
мен әдістері, қорғаныс құралдарын қолдану және сынау ережелері, осы
Ережелер;
►лауазымдық және өндірістік нұсқаулар;
►еңбекті қорғау бойынша нұсқаулар;
►осы тұтынушыда қолданылатын басқа ережелер, нормативтік және
пайдалану құжаттары.
Ережелер мен нұсқаулықтардың қажетті бөлімдерін көрсете отырып,
электр техникалық персоналды даярлау бағдарламасын полк командирінің
қару-жарақ жөніндегі орынбасары (электр шаруашылығы үшін жауапты)
жасайды және полк командирі бекітеді.
Тағылымдамадан (қайталаудан) өтетін қызметкер ұйым бойынша
(басшылар мен мамандар үшін) немесе құрылымдық бөлімше бойынша
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(жұмысшылар үшін) тәжірибелі қызметкерге тиісті құжат болып бекітілуге
тиіс.
Тағылымдама жауапты оқытушы қызметкердің басшылығымен
жүргізіледі және әрбір лауазым (жұмыс орны) үшін әзірленген және
белгіленген тәртіппен бекітілген бағдарламалар бойынша жүзеге асырылады.
Тағылымдаманың ұзақтығы 2-ден 14 ауысымға дейін болуы тиіс.
Тағылымдамадан өту барысында қызметкер:
* пайдалану, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын
меңгеру және оларды жұмыс орнында практикалық қолдану;
* осы лауазымда (кәсіпте) жұмыс істеу үшін білімі міндетті болатын
схемаларды, өндірістік нұсқаулықтарды және еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулықтарды зерделеу);
* жұмыс орнында нақты бағдарлауды пысықтау;
* өндірістік операцияларды орындауда қажетті практикалық
дағдыларды игеру;
* қызмет көрсетілетін жабдықты апатсыз, қауіпсіз және үнемді
пайдалану тәсілдері мен шарттарын зерделеу.
Жедел персонал үшін және әкімшілік-техникалық және жөндеу
персоналы үшін дербес жұмыс үшін қайталауға рұқсат беру тұтынушы
бойынша тиісті құжатпен ресімделеді.
Қайталаудан кейін жедел немесе жедел-жөндеу персоналының ішінен
қызметкер дербес жұмысқа жіберілуі мүмкін. Қайталану ұзақтығы-2-ден 12
жұмыс ауысымына дейін.
Нақты қызметкер үшін ол оның кәсіби даярлық деңгейіне, жұмыс өтілі
мен тәжірибесіне байланысты білімін тексеру жөніндегі комиссияның
шешімімен белгіленеді.
Жедел персонал үшін дербес жұмысқа рұқсат тұтынушы басшысының
тиісті құжатымен ресімделеді.
Қайталау кезеңінде қызметкер өртке қарсы бақылау жаттығуларына
қатысып, нәтижелерін бағалап және тиісті журналдарда ресімдеуі тиіс.
Жаттығулар саны мен олардың тақырыптары дублерді дайындау
бағдарламасымен анықталады.
Егер қайталау уақытында қызметкер жеткілікті өндірістік дағдыларға
ие болмаса немесе апатқа қарсы жаттығу бойынша қанағаттанарлықсыз баға
алса, оның қайталануын 2-ден 12 Жұмыс ауысымына дейінгі мерзімге
ұзартуға және апатқа қарсы бақылау жаттығуларын қосымша жүргізуге жол
беріледі. Қайталауды ұзарту тұтынушының тиісті құжатымен ресімделеді.
Егер қайталау кезеңінде қызметкердің осы қызметке кәсіби
жарамсыздығы анықталса, ол дайындықтан шығарылады.
Қызметкерлердің білімін тексеру бастапқы және мерзімдік (кезекті
және кезектен тыс) болып бөлінеді.
Білімді бастапқы тексеру электр қондырғыларына қызмет көрсетумен
байланысты жұмысқа алғаш түскен жұмыскерлерде жүргізіледі,
Кезекті тексеру келесі мерзімде жүргізілуі тиіс:
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* жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларына қызмет көрсету
жөніндегі жұмыстарды тікелей ұйымдастыратын және жүргізетін немесе
оларда жөндеу, электр монтаждау, жөндеу жұмыстарын немесе
профилактикалық сынақтарды орындайтын электр техникалық персонал
үшін, сондай-ақ жылына 1 рет жасақтар, өкімдер беруге, жедел келіссөздер
жүргізуге құқығы бар персонал үшін;
* алдыңғы топқа жатпайтын әкімшілік-техникалық персонал үшін,
сондай-ақ 3 жылда 1 рет электр қондырғыларын инспекциялауға рұқсат
етілген еңбекті қорғау жөніндегі мамандар үшін.
Келесі тексеру уақыты білімді соңғы тексеру күніне сәйкес белгіленеді.
Білімін кезекті тексеру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған
қызметкерлерге комиссия соңғы тексеру күнінен бастап 1 айдан
кешіктірілмейтін мерзімде қайта тексеру тағайындайды.
Қанағаттанарлықсыз баға алған қызметкер үшін куәліктің қолданылу
мерзімі, егер білімді тексеру журналына жазылған қызметкерді электр
қондырғыларындағы жұмыстан уақытша шеттету туралы комиссияның
арнайы шешімі болмаса, Комиссия екінші тексеру үшін белгілеген мерзімге
дейін автоматты түрде ұзартылады.
Білімді кезектен тыс тексеру алдыңғы тексеруді жүргізу мерзіміне
қарамастан жүргізіледі:
* тұтынушыда жаңа немесе қайта өңделген нормалар мен ережелер
қолданысқа енгізілген кезде;
* Жаңа жабдықты орнату, негізгі электрлік және технологиялық
схемаларды қайта құру немесе өзгерту кезінде (бұл жағдайда кезектен тыс
тексеру қажеттілігін техникалық жетекші анықтайды);
* жаңа міндеттер нормалар мен ережелерді қосымша білуді талап
ететін болса, басқа жұмысқа тағайындау немесе ауыстыру кезінде;
* қызметкерлер еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің
талаптарын бұзған жағдайда;
* мемлекеттік қадағалау органдарының талабы бойынша;
* энергетикалық объектінің жұмысындағы адамдармен болған
жазатайым оқиғаларды немесе бұзушылықтарды тергеп-тексеретін
комиссиялардың қорытындысы бойынша;
* жоғары топқа білімді арттыру кезінде;
* қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін білімді тексеру кезінде;
* осы лауазымдағы жұмыста 6 айдан артық үзіліс болған кезде;
* егер негізгі жұмыс бойынша әкімшілік-техникалық персонал ретінде
білімін тексеру сәтінен бастап 6 айдан аспаса.
Жауапкершілік.
Тұтынушының басшысы және электр шаруашылығына жауапты:
- Электр қондырғыларының жұмысын бұзғаны үшін;
- ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтарда көзделген талаптарды
орындамағаны үшін.
Электр қондырғыларына тікелей қызмет көрсететін қызметкерлер:
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- олардың кінәсінен болған бұзушылықтар үшін, сондай-ақ қызмет
көрсетілетін
учаскедегі
электр
қондырғыларының
жұмысындағы
бұзушылықтарды дұрыс жоймағаны үшін.
Энергетика қызметінің қызметкерлері мен мамандары:
- Электр қондырғыларының жұмысында олардың кінәсінен болған
бұзушылықтар үшін, сондай-ақ техникалық қызмет көрсетудің уақтылы және
қанағаттанарлықсыз болуы және апатқа қарсы іс-шаралардың орындалмауы
үшін.
Электр жабдығына жөндеу жүргізетін қызметкерлер:
- жөндеу сапасының төмендігі үшін.
Технологиялық қызметтердің басшылары мен мамандары:
- жабдық жұмысындағы бұзушылықтар үшін.
Электр
қондырғыларында
жұмыстарды
қауіпсіз
жүргізуді
регламенттейтін негізгі құжаттар:
1. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау
ережелері.
2. Электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі.
3. Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭОЕ-7).
4. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын
қолдану және сынау жөніндегі нұсқаулық.
Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау
ережелері.
I. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау ережелерін
қолдану саласы.
Электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі
қағидалар электр техникалық персонал арасынан жұмыскерлерге, сондай-ақ
электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетумен айналысатын,
оларда жедел ауыстырып қосуды жүргізетін, құрылыс, монтаждау, баптау,
жөндеу жұмыстарын, сынақтар мен өлшеулерді ұйымдастыратын және
орындайтын жұмыс берушілерге (меншік нысанына және ұйымдыққұқықтық нысанына қарамастан жеке және заңды тұлғаларға) қолданылады.
Қауіпсіз еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету
жөніндегі міндеттер жұмыс берушіге жүктеледі.
Жұмыс беруші өз қызметінің ерекшелігіне байланысты қағидаларға
қайшы келмейтін қосымша қауіпсіздік талаптарын белгілеуге құқылы.
Еңбекті қорғау талаптары еңбекті қорғау жөніндегі тиісті
нұсқаулықтарда қамтылуға, қызметкерге өкімдер, нұсқаулар, нұсқама
түрінде жеткізілуге тиіс.
Электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, трансформациялауға,
беруге, таратуға және оны энергияның басқа түріне (бұдан әрі - электр
қондырғылары) түрлендіруге арналған машиналар, аппараттар, желілер мен
қосалқы жабдық (олар орнатылған құрылыстармен және үй-жайлармен бірге)
Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін техникалық жарамды күйде
болуы тиіс.
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Электр қондырғылары қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес
қызметкерлерге алғашқы көмек көрсету үшін сыналған, пайдалануға дайын
қорғаныс құралдарымен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен
жабдықталуы тиіс.
Ереже талаптарының бұзылуына кінәлі адамдар белгіленген тәртіппен
жауапқа тартылады.
Электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі.
Жалпы талаптар. Қағидалардың мақсаты электр қондырғыларын
сенімді, қауіпсіз және ұтымды пайдалануды және оларды жарамды күйде
ұстауды қамтамасыз ету болып табылады.
Қағидалар меншік нысанына және ұйымдық-құқықтық нысанына
қарамастан, жеке кәсіпкерлерге және кернеуі 1000 В жоғары электр
қондырғыларының иесі азаматтарға қолданылады. Олар кернеуі қоса алғанда
220 кВ дейінгі қолданыстағы электр қондырғыларын пайдаланатын
тұтынушыларға қойылатын талаптарды қамтиды.
Қағидалар электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану
қағидаларына сәйкес пайдаланылатын электр станцияларының, блокстанцияларының, электр және жылу желілері кәсіпорындарының электр
қондырғыларына қолданылмайды.
Тұтынушылардың
электр
қондырғыларының
жұмысындағы
бұзушылықтарды тексеру және есепке алу белгіленген талаптарға сәйкес
жүргізіледі.
Электр
қондырғыларын
пайдалануға
байланысты
және
мемэнергияқадағалаудың бақылауындағы объектілерде болған жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
Міндетті сертификаттауға жататын электр жабдығын, оның ішінде
тұрмыстық электр аспаптарын пайдалануға осы электр жабдығы мен
тұрмыстық электр аспаптарына сәйкестік сертификаты болған кезде ғана жол
беріледі.
Электр қондырғыларын орнату ережелері. Қолдану саласы,
анықтамалар.
Электр қондырғыларын орнату қағидалары (ЭҚҚ) кернеуі 750 кВ
дейінгі тұрақты және ауыспалы токтың жаңадан салынатын және қайта
құрылатын электр қондырғыларына, оның ішінде арнайы электр
қондырғыларына қолданылады.
Егер бұл электр қондырғысының сенімділігін арттырса немесе оны
жаңғырту қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етуге бағытталса, осы
Қағидалардың талаптарын қолданыстағы электр қондырғылары үшін
қолдану ұсынылады.
Қайта жаңартылатын электр қондырғыларына қатысты осы
Қағидалардың талаптары электр қондырғыларының қайта жаңартылатын
бөлігіне ғана қолданылады.
Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын
қолдану және сынау жөніндегі нұсқаулық.
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Нұсқаулық электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған қорғау
құралдарының жіктемесі мен тізбесін, оларды сынауға, күтіп-ұстауға және
қолдануға қойылатын талаптарды қамтиды. Нұсқаулықта қорғаныс
құралдарын пайдалану, қабылдау-тапсыру және үлгі сынақтарының
нормалары мен әдістемелері, электр қондырғылары мен өндірістік
бригадаларды қорғау құралдарымен жинақтау тәртібі мен нормалары
келтірілген.
Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз орындауды
қамтамасыз ететін қорғаныс құралдары.
Оқшаулағыш электр қорғаныс құралдары.
Электр қондырғыларында пайдаланылатын қорғау құралдары
мемлекеттік стандартқа және "электр қондырғыларында пайдаланылатын
қорғау құралдарын қолдану және сынау жөніндегі нұсқаулыққа"сәйкес
келетін талаптарды қанағаттандыруы тиіс.
Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде:
- электр тогының соғуынан қорғау құралдары (электрден қорғау
құралдары);
- жоғары кернеулі электр өрістерінен қорғау құралдары, ұжымдық және
жеке (кернеуі 330 кВ және одан жоғары электр қондырғыларында);
- мемлекеттік стандартқа сәйкес жеке қорғану құралдары (ЖҚҚ)
(басын, көзін және бетін, қолын, тыныс алу органдарын биіктіктен құлаудан
қорғау құралдары, арнайы қорғаныш киімі).
Оқшаулағыш электр қорғаныс құралдары негізгі және қосымша болып
бөлінеді.
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларына арналған негізгі
оқшаулағыш электр қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
- барлық түрдегі оқшаулағыш қарнақтар;
- оқшаулағыш кенелер;
- кернеу көрсеткіштері;
- электр қондырғыларында өлшеу және сынау кезінде жұмыс
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен құрылғылар
(фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, электр
өлшеуіш қысқыштар, кабельді тесуге арналған құрылғылар және т. б.);
- 110 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғыларында жұмыс
істеуге арналған арнайы қорғаныс құралдары, оқшаулағыш құрылғылар мен
құрылғылар (әлеуетті тасымалдауға және теңестіруге арналған қарнақтардан
басқа).
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларына арналған қосымша
оқшаулағыш электр қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
- диэлектрлік қолғаптар және боттар;
- диэлектрлік кілемдер және оқшаулағыш тұғырықтар;
- оқшаулағыш қалпақтар мен жапсырмалар;
- әлеуетті тасымалдауға және теңестіруге арналған қарнақтар;
- жапсарлас сатылар, оқшаулағыш шыны пластик сатылар.
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Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларына арналған негізгі
оқшаулағыш электр қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
- барлық түрдегі оқшаулағыш қарнақтар;
- оқшаулағыш кенелер;
- кернеу көрсеткіштері;
- электр өлшеуіш кенелер;
- диэлектрлік қолғаптар;
- қолмен оқшаулағыш құрал.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларына арналған қосымша
оқшаулағыш электр қорғаныс құралдарына мыналар жатады:
- Диэлектрлік галоштар;
- Диэлектрлік кілемдер және оқшаулағыш тұғырықтар;
- оқшаулағыш қалпақтар, жабындар мен жапсырмалар;
- жапсарлас сатылар, оқшаулағыш шыны пластик сатылар.
Диэлектрлік аяқ киім жұмысшыларды қадам кернеуінен қорғайды.
Галоштар кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында, боттар барлық кернеулерде қолданылады.
Жұмыс кезінде дайындаушы зауыт, бұйымның атауы немесе түрі және
Шығарылған жылы көрсетілген таңбасы, сондай - ақ сынақ туралы
мөртабаны бар қорғау құралдарын ғана пайдалану керек.
Қорғау құралдарын әрбір қолдану алдында персонал оның
жарамдылығын, сыртқы зақымданулар мен ластанулардың болмауын
тексеруге, сондай-ақ мөртаңба бойынша жарамдылық мерзімін тексеруге
міндетті.
Жарамдылық мерзімі өткен қорғаныс құралдарын пайдалануға жол
берілмейді.
Қорғау құралдарының бар-жоғы мен жағдайын олардың жағдайына
жауапты қызметкер тексеру нәтижелерін журналға жаза отырып, 6 айда
кемінде 1 рет (тасымалданатын жерге қосқыштар үшін 3 айда 1 рет)
жүргізетін мерзімді қарап тексеру арқылы тексереді.
Электр қорғаныс құралдары.
Жалпы ережелер.
1. Диэлектрлік қарнақтары немесе тұтқалары бар электрден қорғайтын
құралдардың оқшаулағыш бөлігі сақинамен немесе тұтқа жағынан электр
оқшаулағыш материалдан жасалған тірекпен шектелуі тиіс.
1000 В жоғары электр қондырғылары үшін электр қорғау құралдарында
шектеу сақинасының немесе тіреудің биіктігі кемінде 5 мм болуы тиіс.
1000 В дейінгі электр қондырғылары үшін (оқшауланған аспаптан
басқа) электр қорғау құралдарында шектеу сақинасының немесе тірегінің
биіктігі кемінде 3 мм болуы тиіс.
Электрден қорғау құралдарын пайдалану кезінде олардың жұмыс
бөлігіне, сондай-ақ оқшаулағыш бөлігіне шектеу сақинасының немесе
тіректің артына жанасуға тыйым салынады.
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2. Электрлік қорғаныс құралдарының оқшаулағыш бөліктері ылғалды
сіңірмейтін, тұрақты диэлектрлік және механикалық қасиеттері бар электрлік
оқшаулау материалдарынан жасалуы керек.
Оқшаулағыш бөліктердің беттері тегіс, сызаттарсыз, қатпарсыз және
сызаттарсыз болуы тиіс.
Оқшаулағыш бөліктерді дайындау үшін қағаз-бакелит түтіктерін
қолдануға жол берілмейді.
3. Электрден қорғау құралдарының конструкциясы шаң мен ылғалдың
ішке түсуін болдырмауы немесе оларды тазалау мүмкіндігін көздеуі тиіс.
4. Оқшаулағыш қорғаныс құралының жұмыс бөлігінің конструкциясы
(оқшаулағыш қарнақтар, қысқыштар, кернеу көрсеткіштері және т.б.)
фазааралық қысқа тұйықталу немесе фазаның жерге тұйықталу мүмкіндігіне
жол бермеуі тиіс.
5. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында оқшаулағыш
қарнақтарды, кенелерді және кернеу көрсеткіштерін диэлектрлік қолғаптарда
пайдалану керек.
Оқшаулағыш жолақтар. Мақсаты мен құрылысы.
Оқшаулағыш қарнақтар жедел жұмысқа (айырғыштармен жасалатын
операциялар, сақтандырғыштарды ауыстыру, разрядтағыш бөлшектерін
орнату және т.б.), өлшеуге (электр беру желілері мен қосалқы
станциялардағы оқшаулауды тексеру), тасымалды жерге тұйықтау
құралдарын салуға, сондай-ақ зардап шегушіні электр тогынан босатуға
арналған.
Оқшаулағыш кенелер. Мақсаты мен құрылысы.
Оқшаулағыш қысқыштар 1000 В дейінгі және одан жоғары электр
қондырғыларындағы
сақтандырғыштарды
ауыстыруға,
сондай-ақ
жапсырмаларды,
қоршауларды
және
35
кВ
дейінгі
электр
қондырғыларындағы басқа да ұқсас жұмыстарды алып тастауға арналған.
Пайдалану ережелері. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында
сақтандырғыштарды ауыстыру бойынша кенелермен жұмыс істеу кезінде
диэлектрлік қолғаптар мен көзді және бетті қорғау құралдарын қолдану
қажет.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында сақтандырғыштарды
ауыстыру бойынша кенелермен жұмыс істеу кезінде көзді және бетті қорғау
құралдарын қолдану қажет, ал кенелерді созылған қолда ұстау қажет.
Кернеу көрсеткіштері. Мақсаты
Кернеу көрсеткіштері электр қондырғыларының тірі бөліктерінде
кернеудің болуын немесе болмауын анықтауға арналған.
Кернеудің жоқтығын тексеру кезінде көрсеткіштің жұмыс бөлігінің
бақыланатын ток өткізгіш бөлігімен тікелей байланысу уақыты кемінде 5 с
болуы тиіс).
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында екі типті көрсеткіштер
қолданылады: екі полюсті және бір полюсті.
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Белсенді токпен жұмыс істейтін екі полюсті көрсеткіштер айнымалы
және тұрақты электр қондырғыларына арналған.
Сыйымдылық тогы кезінде жұмыс істейтін бір полюсті көрсеткіштер
тек айнымалы токтың электр қондырғыларына арналған.
Кернеудің жоқтығын тексеру үшін бақылау шамдарын қолдануға жол
берілмейді.
Екі полюсті көрсеткіштер электр оқшаулағыш материалдан жасалған,
бақыланатын ток өткізгіш бөліктерде кернеудің болуына жауап беретін
элементтері және жарық және (немесе) дыбыс индикациясының элементтері
бар екі корпустан тұрады. Корпустар ұзындығы кемінде 1 м икемді сыммен
өзара жалғанған. Корпусқа енгізу орындарында жалғастырушы сымның
амортизациялық төлкелері немесе қалыңдатылған оқшауламасы болуы тиіс.
Корпустың өлшемдері нормаланбайды, пайдалану ыңғайлылығымен
анықталады.
Екі полюсті нұсқағыштың әрбір корпусында оқшауланбаған бөлігінің
ұзындығы 7 мм-ден аспайтын, электрод-ұштықтардың оқшауланбаған
бөлігінің ұзындығы техникалық шарттармен анықталатын әуе желілеріне
арналған нұсқағыштардан басқа, қатаң бекітілген электрод-ұштығы болуы
тиіс.
Сынақ мерзімділігі 1 айда 12 рет.
Бір полюсті көрсеткіште электр оқшаулағыш материалдан жасалған бір
корпус бар, онда көрсеткіштің барлық элементтері орналасқан. Талаптарға
сәйкес келетін электрод-ұштықтан басқа корпустың шеткі немесе бүйір
бөлігінде оператордың қолымен жанасуға арналған электрод болуы тиіс.
Корпустың өлшемдері нормаланбайды, пайдалану ыңғайлылығымен
анықталады.
Көрсеткіштер индикациясының кернеуі 50 В-тан аспауы тиіс.
Кернеудің болуын көрсету сатылы болуы мүмкін, сандық сигнал
түрінде берілуі мүмкін және т. б.
Жарық және дыбыс сигналдары үздіксіз немесе үзік-үзік болуы мүмкін
және сенімді танылатын болуы тиіс.
Бір полюсті көрсеткіштерді пайдалану кезінде корпустың шеткі (бүйір)
бөлігіндегі электрод пен оператордың қолы арасындағы байланыс
қамтамасыз етілуі тиіс. Диэлектрлік қолғаптарды қолдануға жол берілмейді.
Электр өлшеуіш кенелер. Мақсаты
Кенелер кернеуі 10 кВ дейінгі электр тізбектеріндегі токты, сондай-ақ
тізбектердің бүтіндігін бұзбай 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы
кернеу мен қуат тогын өлшеуге арналған.
Кенелер-бұл шешілетін магниттік тізбегі бар Ток трансформаторы,
оның бастапқы орамасы өлшенетін тогы бар өткізгіш, ал екінші орамасы
өлшеу құралына, көрсеткіге немесе сандыққа жабық.
Сынақтың кезеңділігі 24 айда 1 рет.
Диэлектрлік қолғаптар. Мақсаты және жалпы талаптары.
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Қолғаптар қолды электр тогынан қорғауға арналған. Олар 1000 В
дейінгі электр қондырғыларында негізгі оқшаулағыш электр қорғаныс
құралы ретінде, ал 1000 В - тан жоғары электр қондырғыларында қосымша
ретінде қолданылады.
Электр қондырғыларында диэлектрлік резеңкеден жасалған жіксіз
немесе тігісі бар, бес саусақты немесе екі саусақты қолғаптар қолданылуы
мүмкін.
Қолғаптың ұзындығы кемінде 350 мм болуы керек.
Диэлектрлік қолғаптардың мөлшері суық ауа райында жұмыс істеген
кезде қолды төмен температурадан қорғау үшін олардың астына трикотаж
қолғап киюге мүмкіндік беруі тиіс.
Қолғаптың төменгі жиегіндегі ені оларды сыртқы киімнің жеңіне
тартуға мүмкіндік беруі керек.
Пайдалану ережелері.
Қолғапты қолданар алдында механикалық зақымданудың, ластанудың
және ылғалданудың жоқтығына назар аудара отырып, тексеру, сондай-ақ
қолғапты саусақтар жағына бұрау арқылы тесудің бар-жоғын тексеру керек.
Қолғаппен жұмыс істеу кезінде олардың шеттерін бұрауға жол
берілмейді. Механикалық зақымданудан қорғау үшін қолғаптың үстіне
былғары немесе брезент қолғап пен биялай киюге рұқсат етіледі.
Пайдаланудағы қолғаптарды қажет болған жағдайда сода немесе сабын
ерітіндісімен мезгіл-мезгіл жуып, содан кейін кептіру керек.
Сынақ мерзімділігі 6 айда 1 рет.
Арнайы диэлектрлік аяқ киім. Мақсаты және жалпы талаптары.
Арнайы диэлектрлік аяқ киім (галоштар, боттар, оның ішінде
тропикалық орындаудағы боттар) жабық, ал жауын - шашын болмаған кездеашық электр қондырғыларында жұмыс істеген кезде қосымша электр қорғау
құралы болып табылады.
Сонымен қатар, диэлектрлік аяқ киім жұмысшыларды қадам
кернеуінен қорғайды.
Галоштар кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында, боттар барлық кернеулерде қолданылады.
Қорғаныш қасиеттері бойынша аяқ киім: Эн - галош, Эв - боттар.
Диэлектрлік аяқ киімнің түсі резеңке аяқ киімнің қалған бөлігінен
өзгеше болуы керек.
Галоштар мен боттар резеңке үстіңгі жағынан, резеңке кедір-бұдырлы
табаннан, тоқыма астарынан және ішкі күшейткіш бөлшектерден тұруы тиіс.
Пішінделген боттар төсемсіз шығарылуы мүмкін.
Боттарда лапельдер болуы керек.
Боттың биіктігі кемінде 160 мм болуы тиіс.
Пайдалану ережелері. Электр қондырғыларын бірнеше мөлшердегі
диэлектрлік аяқ киіммен жабдықтау керек.
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Галоштар мен боттарды қолданар алдында мүмкін болатын ақауларды
(қаптайтын бөлшектерді немесе астарды аршу, бөгде қатты қосындылардың
болуы және т.б.) анықтау мақсатында қарап шығу керек.
Сынақ мерзімділігі:
- галоштар 12 айда 1 рет;
- боттар 36 айда 1 рет.
Резеңке диэлектрлік кілемдер және оқшаулағыш тұғырықтар.
Мақсаты және жалпы талаптары.
Резеңке диэлектрлік кілемдер және оқшаулағыш тұғырықтар 1000 В
дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында қосымша электр қорғау
құралдары ретінде қолданылады.
Кілемдер
ылғалды
үй-жайлардан
басқа
жабық
электр
қондырғыларында, сондай-ақ құрғақ ауа райында ашық электр
қондырғыларында қолданылады.
Тұғырлар ылғалды және ластануға ұшыраған үй-жайларда
қолданылады.
Кілемдер қалыңдығы 6±1 мм, ұзындығы 500-ден 8000 мм-ге дейін және
ені 500-ден 1200 мм-ге дейін жасалады. Кілемдердің беті кедір-бұдырлы
болуы тиіс. Кілемдер бір түсті болуы керек.
Оқшаулағыш тұғыр биіктігі кемінде 70 мм тірек оқшаулағыштарға
бекітілген төсем болып табылады.
Көлемі 500x500 мм кем емес төсемді жақсы кептірілген сүргіленген
ағаш планкалардан түйінсіз және шалқаймай жасау керек. Жолақтар
арасындағы бос орындар 10-30 мм болуы керек. Планкалар металл бекіткіш
бөлшектерді қолданбай жалғануы тиіс. Еден барлық жағынан боялуы керек.
Төсемді синтетикалық материалдардан дайындауға жол беріледі.
Оқшаулағыш төсемдер. Мақсаты мен құрылысы.
Жапсырмалар жұмыс орнын қалқандармен қоршау мүмкіндігі болмаған
жағдайларда тоқ өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасуды болдырмау үшін 20
кВ дейінгі электр қондырғыларында қолданылады. 1000 В дейінгі электр
қондырғыларында штепсельдер ажыратқыштардың қате қосылуын
болдырмау үшін де қолданылады.
Жапсырмалар берік электр оқшаулағыш материалдан жасалуы тиіс.
Жапсырмалардың конструкциясы мен өлшемдері тоқ өткізгіш
бөліктерді толық жабуға мүмкіндік беруі тиіс.
1000В жоғары электр қондырғыларында тек қатты жапсырмалар
қолданылады.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында кернеуді алып тастамай
жұмыс істеу кезінде ток өткізгіш бөліктерді жабу үшін диэлектрлік
резеңкеден жасалған иілгіш жапсырмаларды пайдалануға болады.
Пайдалану ережелері. Кернеуі 1000В жоғары электр қондырғыларының
ток өткізгіш бөліктеріне жапсырмаларды орнату және оларды алу
диэлектрлік қолғаптарды және оқшаулағыш қарнақтарды немесе кенелерді
қолдана отырып, екі қызметкермен жүргізілуі тиіс.
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1000 В дейінгі электр қондырғыларында жапсырмаларды орнату және
алуды диэлектрлік қолғаптарды қолдана отырып, бір қызметкер жүргізе
алады.
Пайдалану процесінде жапсырмалар 6 айда кемінде 1 рет тексеріледі.
Егер механикалық ақаулар анықталса, төсемдер пайдаланудан алынып,
жаңаларына ауыстырылады.
Жапсырманы қолданар алдында ластанудан тазартады және
жарықтардың, жарықтардың және басқа да зақымданулардың болмауын
тексереді.
1000В жоғары кернеуге оқшаулайтын қалпақтар. Мақсаты мен
құрылысы. Қалпақтар 10 кВ-қа дейінгі электр қондырғыларында қолдануға
арналған, олардың конструкциясы электр қауіпсіздігі шарттары бойынша
жөндеу, сынақ жүргізу және бүлінген жерлерді анықтау кезінде тасымалды
жерге тұйықтау мүмкіндігін болдырмайды.
Қалпақтар екі түрде жасалады:
- өзектерге ажыратылған кабельдерді орнату үшін;
- пышақтарға ажыратылған айырғыштарды орнату үшін.
Қалпақтардың конструкциясы оларды кабель өзектеріне сенімді
бекітуге, сондай-ақ пышақтарға ажыратқыштарды жедел қарнақтың
көмегімен орнату мүмкіндігіне мүмкіндік беруі тиіс.
Қалпақтар диэлектрлік резеңкеден немесе тұрақты диэлектрлік
қасиеттері бар басқа электр оқшаулағыш материалдардан жасалуы мүмкін.
Пайдалану ережелері. Қақпақтарды орнату алдында кабель желістері
мен айырғыштардың пышақтарында кернеудің болмауы тексерілуі тиіс.
Қалпақтарды орнату және алу екі қызметкермен оқшаулағыш қарнақты
және диэлектрлік қолғапты қолдану арқылы жүргізілуі тиіс.
Оқшаулағыш құрал. Мақсаты мен құрылысы.
Қолмен оқшаулайтын құрал (бұрағыштар, тістеуіктер, дөңгелек
тістеуіктер, тістеуіктер, гайкалық кілттер, монтер пышақтары және т.б.) 1000
В дейінгі электр қондырғыларында негізгі электр қорғау құралы ретінде
қолданылады.
Құрал екі түрлі болуы мүмкін:
- өткізгіш материалдан толығымен жасалған және электр оқшаулағыш
материалмен толығымен немесе ішінара қапталған құрал;
- электр оқшаулағыш материалдан жасалған және қажет болған
жағдайда металл кірістері бар құрал.
Сынақ мерзімділігі 1 айда 12 рет.
Мемлекеттік стандартқа сәйкес жасалған, бір қабатты және көп
қабатты көп түсті оқшаулағышы бар құралды қолдануға рұқсат етіледі.
Оқшаулағыш жабын алынып тасталмауы керек және берік, сынғыш
емес, ылғалға төзімді және жанбайтын оқшаулағыш материалдан жасалған
май болуы керек. Көп қабатты оқшаулағыш жабынның әр қабаты өз түсіне ие
болуы керек.
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Бұрауыштың өзектерін оқшаулау бұрауыштың ұшынан 10 мм аспайтын
қашықтықта аяқталуы керек.
Тұтқаларының
ұзындығы
400
мм-ден
кем
тістеуіктерде,
кемпірауыздарда және т.б. оқшаулағыш жабынның тұтқалардың сол және оң
бөліктерінде биіктігі кемінде 10 мм және жазықтықта жатқан тұтқалардың
жоғарғы және төменгі бөліктерінде 5 мм тіреуі болуы тиіс. Егер құралдың
нақты бекітілген осі болмаса, 5 мм биіктіктегі тірек құрал тұтқаларының ішкі
жағында болуы керек.
Монтер пышақтарында оқшаулағыш тұтқалардың минималды
ұзындығы 100 мм болуы керек. Тұтқада жұмыс бөлігі жағынан биіктігі
кемінде 5 мм тіреу болуы тиіс, бұл ретте тіреудің шеткі нүктесі мен
құралдың оқшауланбаған бөлігі арасындағы оқшаулағыш жабынның ең аз
ұзындығы тұтқа бойынша 12 мм құрауы тиіс, ал пышақтың оқшауланбаған
жүзінің ұзындығы 65 мм-ден аспауы тиіс.
Плакаттар. Тыйым салатын плакаттар.
Жұмыс орнына кернеу берілуі мүмкін қате қосу кезінде
коммутациялық аппараттармен іс-қимылдарға тыйым салу үшін.
Ескерту белгілері мен плакаттар. Кернеуі бар ток өткізгіш бөліктерге
жақындаудың және 330 кВ және одан жоғары АТҚ-да қорғаныс
құралдарынсыз электр өрісінің күші рұқсат етілгеннен жоғары қозғалудың
қауіптілігі туралы ескерту үшін.
Жазылатын плакаттар. Белгілі бір қауіпсіздік талаптарын орындау
кезінде ғана нақты әрекеттерді шешу.
Көрсеткіш плакат. Әр түрлі нысандар мен құрылғылардың орналасқан
жерін көрсету.
Жеке қорғану құралдары Қорғаныс каскалары. Мақсаты мен
құрылысы.
Каскалар жұмыс істеушінің басын механикалық зақымданудан, Судан
және агрессивті сұйықтықтардан, сондай-ақ кернеуі 1000 В дейінгі ток
өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиген кезде электр тогынан қорғауға арналған.
Каскалар корпустан, ішкі жабдықтан (иек белдігінің амортизаторынан
және көтергіш таспасынан) тұрады каскаларды дайындау үшін
қышқылдардың, минералды майлардың, бензиннің және дезинфекциялау
құралдарының әсеріне төзімді уытты емес материалдар қолданылуы тиіс.
Каскаларды пайдаланудың олардың қорғау қасиеттерін сақтауға тиіс
нормативтік мерзімі касканың нақты түріне арналған техникалық
құжаттамада көрсетіледі.
Пайдалану ережелері. Әрбір қолданудың алдында механикалық
зақымданудың болмауын бақылау мақсатында каскалар қаралуға тиіс.
Каскаларға күтім жасау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес
жүргізіледі. Пайдаланудың нормативтік мерзімі өткеннен кейін каскалар
пайдаланудан алынады.
Көзілдірік пен қорғаныс қалқандары. Мақсаты мен құрылысы.
Көзілдіріктер мен қорғаныс қалқандары көзді және бетті электр доғасының,
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ультракүлгін және инфрақызыл сәулеленудің, қатты бөлшектер мен шаңның,
ұшқындардың, агрессивті сұйықтықтар мен балқытылған металдың
шағылысуынан қорғауға арналған.
Электр қондырғыларында тиісті мемлекеттік стандарттардың
талаптарына жауап беретін көзілдіріктер мен қалқандар пайдаланылуы тиіс.
Жанама желдеткіші және жарық сүзгілері бар жабық түрдегі көзілдіріктерді
және жарық Сүзгіш, соққыға төзімді, химиялық төзімді және торлы корпусы
бар бассыз қалқандарды, сондай-ақ бас емес, қол және дәнекерлеушілерге
арналған әмбебап пайдалану ұсынылады.
Көзді әртүрлі газдардың, будың, түтіннің, агрессивті сұйықтықтардың
шашырауының зиянды әсерінен қорғауға арналған тұмшаланған
көзілдіріктер көзілдірік кеңістігі астында қоршаған ортадан толық
оқшаулануы және тұмшаланбайтын үлдірмен жинақталуы тиіс.
Қалқандардың конструкциясы шыныны ұстағышта сенімді бекітуді,
сондай-ақ оларды арнайы құралды қолданбай ауыстыру мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс. Корпусқа жарық сүзгілері бар шыны ұстаушы
бекітіледі.
Пайдалану ережелері. Әрбір қолдану алдында көзілдіріктер мен
қалқандар механикалық зақымданудың болмауын бақылау мақсатында
тексерілуі тиіс.
Көзілдірік әйнектерінің тұманға айналуын болдырмау үшін
әйнектердің ішкі бетін арнайы майлаумен майлау керек.
Ластанған жағдайда көзілдірік пен қалқандарды жылы сабынды сумен
жуып, шайып, жұмсақ шүберекпен сүрту керек.
Арнайы қолғаптар. Мақсаты мен құрылысы.
Қолғап жұмысшының қолын механикалық жарақаттардан, жоғары
және төмен температурадан, балқытылған металдың, майдың, мастиканың,
судың, агрессивті сұйықтықтардың ұшқындары мен шашырауынан қорғауға
арналған.
Қолғаптар арнайы мақсатқа ие болуы мүмкін, мысалы, қышқылдармен
және сілтілермен, қыздырылған беттермен жұмыс істеу үшін,
дәнекерлеушілерге арналған арнайы қолғаптар және т. б.
Қолғаптарды күшейтетін қорғаныс төсемдерімен, әдеттегі ұзындықпен
немесе ұзартқыштармен ұзартуға болады. Қолғаптардың ұзындығы әдетте
300 мм-ден аспайды, ал қылшықтары бар қолғаптардың ұзындығы кемінде
420 мм болуы керек.
Пайдалану ережелері. Әрбір қолдану алдында механикалық
зақымданудың болмауын бақылау мақсатында қолғаптар қарап тексерілуі
тиіс.
Жұмыс кезінде қолғап киімнің жеңіне мықтап сәйкес келуі керек.
Қолғаптарды ластануына қарай тазалау, кептіру, қажет болған
жағдайда жөндеу қажет.
Газ маскалары мен респираторлар. Мақсаты мен құрылысы.
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Газқағарлар мен респираторлар тыныс алу органдарын жеке қорғау
құралдары (ТОЖҚҚ) болып табылады, оларға қойылатын жалпы техникалық
талаптар мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
Жабық ТҚ-да жұмыс істеушілерді апаттар мен өрттер кезінде электр
оқшаулау және басқа да материалдардың жануы кезінде пайда болатын
газдармен уланудан немесе тұншығудан қорғау үшін оқшаулағыш
газқағарларды қолданған жөн.
Сүзгіш газқағарларды тек 6°C төмен емес температурада көміртегі
тотығынан қорғайтын гопкалит патронымен пайдалануға рұқсат етіледі.
Дәнекерлеу және басқа да жұмыстар кезінде аэрозольдерден, шаңнан
және т.б. қорғау үшін ауырсынуға қарсы және аэрозоль респираторларына
қарсы қолданған жөн.
Пайдалану ережелері. Газқағарлар әрбір беру алдында, сондай-ақ 3
айда кемінде бір рет пайдалануға жарамдылығын (механикалық
зақымданулардың болмауын, герметикалығын, құбыршектер мен ауа
үрлегіштердің жарамдылығын) тексереді. Бұдан басқа, газқағарлар
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мерзімде және нормалар
бойынша мамандандырылған кәсіпорындарда мерзімді сынақтардан өтеді.
Респираторларды қолдану алдында механикалық зақымданулардың
болмауын бақылау мақсатында қарап тексереді.
Респираторларды регенерациялау пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға
сәйкес жүргізіледі.
Барлық жеке қорғаныс құралдары тек жеке пайдалануға беріледі.
Бұрын пайдаланылған жеке қорғану құралдарын басқа адамдарға беру
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілген дезинфекциядан кейін
ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Оқшаулағыш газқағарларды пайдалану кезінде қауіпті аймақтан тыс
қалатын және қажет болған жағдайда жұмыс істеушілерге көмек көрсете
алатын жұмысшылардың үнемі бақылауын қадағалау қажет.
Сақтандыру белдіктері және сақтандыру арқандары. Мақсаты мен
құрылысы.
Сақтандырғыш белдіктер биіктікте және жоғарыға өрмелеу
жұмыстарында құлаудан жұмыс істеушілерді жеке қорғау құралдары,
сондай-ақ адамды қауіпті аймақтардан сақтандыру және эвакуациялау
құралдары болып табылады.
Сақтандырғыш белдіктер нақты конструкциялардың белдіктеріне
қойылатын мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес болуы
тиіс.
Конструкцияларға байланысты белдіктер баусыз және баусыз, сондайақ амортизаторы бар немесе онсыз белдіктерге бөлінеді.
Белдік тоғасының (тұйықтаушы құрылғының) конструкциясы оның
дұрыс емес немесе толық жабылмау мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
Карабиннің конструкциясы оның құлпын бір қолмен ашуды қамтамасыз етуі
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тиіс. Карабиннің өздігінен ашылуын болдырмайтын сақтандырғыш
құрылғысы болуы тиіс.
Құлыпты және сақтандырғыш құрылғыны жабу автоматты түрде
жүзеге асырылуы тиіс.
Электр қондырғыларында ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей
жұмыс істеген кезде синтетикалық материалдардан жасалған ілмектері бар
сақтандырғыш белдіктерді ғана қолданған жөн.
ӘЖ-де немесе ТҚ-да ток өткізгіш бөліктерден кернеуді алып тастау
кезінде Болат арқаннан немесе тізбектен жасалған ілмектері бар белдіктерді
қолдануға жол беріледі. От жұмыстарын жүргізу кезінде Болат арқаннан
немесе шынжырдан жасалған ілмектері бар белдіктерді пайдаланған жөн.
Белдіктің ажыратылатын статикалық жүктемесі амортизаторы бар
белдеу үшін кемінде 7000 Н және амортизаторы жоқ белдеу үшін кемінде
10000 Н болуы тиіс. Амортизаторы бар бау белдігі үшін қорғау әрекеті
кезіндегі динамикалық күш 4000 Н аспауы, ал амортизаторы бар бау белдеуі
үшін - 6000 Н аспауы тиіс.
Қауіпсіздік арқан қосымша қауіпсіздік құралы болып табылады. Оны
пайдалану жұмыс орны жабдықтың конструкциясына белдіктің ілмегімен
бекітілуге мүмкіндік бермейтін қашықтықта болған жағдайларда міндетті.
Сақтандыру үшін болат, мақта арқандары немесе капрон фалы
арқандары қолданылады.
Болат арқандар мемлекеттік стандартқа сәйкес келуі тиіс. Мақта-мата
арқанның диаметрі кемінде 15 мм, капрон фалынан жасалған арқан кемінде
10 мм, ал олардың ұзындығы кемінде 10 м болуы тиіс.
Болат арқанның үзілген статикалық жүктемесі мемлекеттік стандартта
көрсетілгенге, ал мақта-мата арқаны мен капрон фалы арқанына сәйкес келуі
тиіс - кемінде 7000 Н.
Қауіпсіздік арқандары карабиндермен жабдықталуы мүмкін.
Пайдалану сынақтары. Сақтандыру белдіктері мен сақтандыру
арқандары пайдалануға беру алдында 6 - қосымшаның нормалары бойынша
статикалық жүктемемен механикалық беріктікке сынауға, ал пайдалану
процесінде-6 айда 1 рет сынауға ұшырауы тиіс.
Белдіктерді сынау әдістері мемлекеттік стандартта және пайдалану
нұсқаулықтарында көрсетілген.
Пайдалану ережелері. Жұмыс басталар алдында белдік оның жалпы
және жүк көтергіш элементтерінің жағдайын жеке тексеру мақсатында
тексерілуі тиіс. Динамикалық жұлынуға ұшыраған белдікті, сондай-ақ
тігістерде жіптердің үзілуі, үзілуі, күйіп қалуы, белдік белбеуінің, ілмектің,
амортизатордың
кесілуі,
тойтарма
қосылыстардың
бұзылуы,
деформацияланған немесе жегідемен жабылған металл тораптар мен
бөлшектер, Металл бөліктеріндегі жарықтар және сақтандырғыш
ілмектерінің ақаулары бар белдікті пайдаланудан алып тасталуға тиіс.
Белдіктерді өздігінен жөндеуге жол берілмейді.
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Белдіктер мен арқандарды агрессивті орта болмаған кезде құрғақ үйжайларда, жылу бөлетін аспаптардан қашықтықта, ілінген күйде немесе
сөрелерде бір қатарға орналастырылған жағдайда сақтау керек. Жұмыстан
кейін, сондай - ақ сақтамас бұрын, оларды кірден тазартып, кептіру керек,
металл бөліктерін сүрту керек, ал теріні маймен майлау керек.
Электр доғасынан қорғауға арналған жиынтықтар. Мақсаты және
толықтығы.
Жинақтар жұмыс істейтін денені электр доғасының әсерінен қорғауға
арналған, ол барлық кернеу кластарындағы қолданыстағы электр
қондырғыларында жедел коммутация кезінде пайда болуы мүмкін. Жинаққа
кіретін костюмдер қысқы және жазғы болуы мүмкін.
Жиынтыққа кіреді дулыға термотөзімді экранмен бетке арналған,
термотөзімді томағашөп, қолғап термотөзімді. Жинаққа қосымша мақта
немесе ыстыққа төзімді іш киім және қосымша куртка кіруі мүмкін.
Пайдалану ережелері. Жиынтықтарды пайдалану ережелері пайдалану
жөніндегі нұсқаулықтарда баяндалған.
Жинақтар тек жеке пайдалануға беріледі. Бұрын пайдаланылған
жиынтықтарды басқа қызметкерлерге беру пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа
сәйкес жүргізілген дезинфекциядан кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Бұрын пайдаланылған іш киімді басқа қызметкерлерге беруге жол
берілмейді. Пиджак кезекші болуы мүмкін.
Әрбір қолдану алдында жиынтықтар механикалық зақымданулардың
болмауын бақылау мақсатында тексерілуі тиіс.
Ыстыққа төзімді қолғаптар диэлектрлік астында киіледі.
Қорғаныс қасиеттерін жақсарту үшін қысқы костюмді жаздың үстіне
киюге болады.
Киімді жуу және химиялық тазалау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа
сәйкес жүргізілуі тиіс.
Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз
ететін іс-шаралар:
1.Ұйымдастырушылық.
2.Техникалық.
Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз
ететін ұйымдастыру іс-шаралары.
Электр қондырғыларындағы жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін ұйымдастырушылық іс-шаралар:
-жасақты, өкімді немесе ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын
жұмыстар тізбесін ресімдеу;
-осы қағидаларда айқындалған жағдайларда жұмыс орнын дайындауға
және жұмысқа рұқсат беруге рұқсат беру;
-жұмысқа рұқсат беру;
-жұмыс кезінде қадағалау;
-жұмыстағы үзілісті, басқа орынға ауысуды, жұмыстың аяқталуын
рәсімдеу [17].
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Электр қондырғыларындағы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
ұйымдастыру іс-шаралары:
-Коммутациялық аппараттарды ажырату арқылы кернеуді жеңілдету;
-Қажет болған жағдайда кабельді, сымдарды жұмыс жүргізілетін тізбек
учаскесінен ажыратыңыз;
-Коммутациялық аппараттардың қолмен басқарылатын жетектерінде
және қашықтан басқару кілттерінде «қосуға болмайды! Адамдар жұмыс
істейді»;
-Адамдарды токтардың зақымдануынан қорғау үшін жерге тұйықталуы
тиіс ток өткізгіш бөліктерде кернеудің жоқтығын тексеру;
-Тасымалды жерге тұйықтау құралын орнату;
-Ілуге нұсқау плакаттар "жерге тұйықталған»;
-Қажет болған жағдайда жұмыс орындарын және кернеуде қалған ток
өткізгіш бөліктерді қоршау;
-Ескерту және ескерту плакаттарын іліңіз.
Кернеуі 1000 В-тан жоғары РЛС таратушы құрылғыларындағы
кернеуді алумен жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық ісшараларды орындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары:
-Коммутациялық аппараттарды ажырату арқылы кернеуді жеңілдету;
-Коммутациялық аппараттардың қолмен басқарылатын жетектерінде
және қашықтан басқару кілттерінде "Қосуға болмайды! Адамдар жұмыс
істейді»;
-Таратушы
құрылғының
шкафына
орнатылған
разрядты
құрылғылардың болуына қарамастан, жоғары вольтты түзеткіш пен
импульстік трансформаторды разрядтау;
-Конденсаторларды разрядтау (қалдық кернеуді нөлге дейін төмендету)
қысқа тұйықталу және корпусқа оқшаулағыш қарнаққа бекітілген жерге
тұйықтау өткізгіші бар металл шинамен тұйықталу арқылы жүргізіледі;
-Кернеудің жоқтығын кернеу көрсеткішімен тексеріңіз, оның
жарамдылығы қолданар алдында осы мақсатқа арналған арнайы құралдардың
көмегімен немесе кернеуде тұрған ток өткізгіш бөліктерге жақындауымен
орнатылуы керек.
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында кернеу
көрсеткішін диэлектрлік қолғаптарда пайдалану қажет.
Жұмыстарды тек диэлектрлік төсеніште немесе диэлектрлік боттарда
орындау керек.
3.6 Жабдықты техникалық пайдалану ережелерін мерзімді тексеру
Технологиялық жабдықты техникалық пайдалану және оған қызмет
көрсету мыналарды қамтиды: жабдықтың жұмыс процесінде күнделікті
пайдалану және техникалық қызмет көрсету, пайдалану процесінде
жоспарлы тексеру және жөндеу.
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Жұмыс процесінде жабдықты күнделікті пайдалану мен техникалық
қызмет көрсетуді осы жабдықта жұмыс істейтін персонал, жөндеуші
слесарлар, электриктер, балық өнеркәсібі кәсіпорындары мен кемелері
цехтарының кезекші слесарлары мен кезекші электриктері, технологиялық
жабдық механиктері жүзеге асырады.
Кәсіпорындарда технологиялық жабдықты жоспарлы-алдын ала
қарауды және жөндеуді цехтардың техникалық персоналының белсенді
қатысуымен кәсіпорынның бас механигі қызметінің жөндеу персоналы
(жөндеу бригадалары) жүзеге асырады.
Өнеркәсіпте технологиялық жабдықты жоспарлы-алдын ала қарауды
және жөндеуді бас (аға) механик қызметінің Қызмет көрсетуші және жөндеу
персоналы, технологиялық жабдық механигі, жөндеуші-слесарь жөндеу
бригадасының қажетті мамандарын тарта отырып, өңдеу командасы
персоналының белсенді қатысуымен (қажет болған жағдайда) жүргізеді.
Технологиялық жабдықты пайдалануға кемінде 18 жасқа толған,
медициналық куәландырудан өткен, практикалық дағдылары бар, оқытудан
өткен, емтихан тапсырған және жабдықты дербес басқаруға рұқсат алған
адамдар жіберіледі.
Жүк көтергіш механизмдердің мысалын қолдана отырып, техникалық
тексеру ережелерін қарастырыңыз.
Жалпы талаптар.
Жүк көтергіш механизмдер (жүк көтергіштер, шығырлар), алмалысалмалы жүк қармау органдары (ілгектер, грейферлер), алмалы-салмалы жүк
қармау құрылғылары (ілмектері, қармауыштар, траверстер және т.б.) және
ыдыстар "жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану
ережелеріне" және осы қағидаларға сәйкес ұсталуы және пайдаланылуы тиіс.
Пайдаланудағы жүк көтергіш механизмдердің (жүкшығырлар, жүк
көтергіштер, мысықтар, блоктар, полиспастар және т.б.) тіркеу немесе
түгендеу нөмірі, жүк көтергіштігінің белгісі және келесі сынақтың өткізілген
күні болуы тиіс.
Алмалы-салмалы жүк қармауыш айлабұйымдардың таңбасы немесе
нөмірі, жүк көтергіштігі және келесі сынақты өткізу күні көрсетілген берік
бекітілген металл биркасы болуы тиіс.
Жүк көтергіш механизмдер мен жүк көтергіш машиналарды басқаруға
және оларға қызмет көрсетуге, ілмекті жүктерге және такелажды
жұмыстарды орындауға "жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз
пайдалану ережесі" талаптарына сәйкес арнайы оқытылған және
аттестатталған және бұл туралы білімін тексеру туралы куәлікте жазбасы бар
18 жастан кіші емес қызметкерлер жіберіледі.
Орындалатын жұмыс түрі бойынша еденнен басқарылатын жүк
көтергіш механизмдер мен жүк көтергіш машиналарды пайдаланумен және
машинаның немесе механизмнің ілмегіне жүкті ілумен байланысты негізгі
кәсіптердің қызметкерлері аралас кәсіпті арнайы бағдарлама бойынша білуі
тиіс.
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Кран машинистерін, олардың көмекшілерін, ілмектеушілерді,
слесарьларды және электромонтерларды дайындау және аттестаттау "жүк
көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидалары
"талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жүк көтергіш механизмдердің электр жабдықтарын жөндеу және
қызмет көрсетуді электр қауіпсіздігі бойынша III-ден төмен емес тобы бар
электр техникалық қызметкерлер жүргізуі тиіс.
Жүк көтергіш механизмдерді орнату орны және олардың жұмыс
режимі жабдықты монтаждауға немесе жөндеуге арналған жұмыстарды
жүргізу жобасына (ЖАЖ) сәйкес келуі тиіс. Жүк көтергіш механизмнің
жұмыс орны жұмыс аймағын қарау және маневр жасау үшін қажетті кеңістік
қамтамасыз етілетіндей болып айқындалуға тиіс.
Жаңадан орнатылған жүк көтергіш механизмдер оларды жұмысқа
қосқанға дейін, сондай-ақ жүктерді тасымалдауға арналған такелаждық
схемалар тексеруді, статикалық және динамикалық сынақтарды қамтитын
толық техникалық куәландырудан өтуі тиіс.
Электр берудің әуе желілерінің тіректерін көтеру кезінде такелаж
схемасын қарап шығуға және оны көтерілетін жүкпен статикалық сынауды
жүргізуге ғана жол беріледі.
Жүк
көтергіш
механизмдерді,
жүк
қармау
органдарын,
айлабұйымдарды, ыдыстарды техникалық куәландыруды кәсіпорында жүк
көтергіш машиналар мен механизмдерді қадағалауды жүзеге асыратын
инженер-техникалық қызметкер олардың жарамды жағдайына жауапты
қызметкердің қатысуымен жүргізуге тиіс.
Арқандарды жалғаудың дұрыстығын және бекітудің сенімділігін,
сондай-ақ арқандарды ауыстырғаннан немесе араластырғаннан кейін жұмыс
жүгімен қаптауды жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді жарамды
күйде ұстауға жауапты қызметкер тексеруі тиіс.
Пайдалану орнына жиналған түрінде келіп түскен жүк көтергіш
механизмдер дайындаушы зауытта оларды толық техникалық куәландыру
туралы құжат болған кезде 12 айдан аспайтын мерзімге пайдалануға
жіберіледі. алдын ала қараумен (сынақтар жүргізбестен).
Бұл жағдайда техникалық куәландырудың күні мен нәтижелерін
тетіктің паспортына жазу қажет.
Әрбір жүк көтергіш механизм техникалық куәландыру кезінде
механизмнің және оның жекелеген элементтерінің беріктігін тексеру
мақсатында оның номиналды жүк көтергіштігінен 25% - ға асатын жүкпен 10
минут ішінде статикалық сынақтан өтуі тиіс. Статикалық сынақтан өткен
жүк көтергіш механизм динамикалық сынауға жатады.
Жүк көтергіш механизмді динамикалық сынау оның тежегіштерінің
әрекетін тексеру мақсатында механизмнің номиналды жүк көтергіштігінен
10% асатын жүкпен жүргізілуі тиіс. Тежегішті тежеу қорының коэффициенті
жұмыс режиміне және жүк көтергіш механизм жетегінің түріне байланысты
1,5-тен 2,5-ке дейін болуы керек.
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Жұмыс жүгімен оны қайта көтеру және түсіру арқылы динамикалық
сынақ жүргізуге жол беріледі.
Барлық жағдайларда жүк көтергіш механизмді сынау кезінде ақаулар
анықталған кезде сынауды тоқтату және ақауларды жойғаннан кейін
қайтадан жүргізу қажет.
Тіркеуге жатпайтын жүк көтергіш механизмдер, оның ішінде электр
және автотиегіштер, гидроэлектр тиегіштер, қаттауыштар және т. б. мерзімді
техникалық куәландырудан өтуі тиіс:
► толық - кем дегенде 3 жылда 1 рет, ал адамдарды көтеруге арналған
механизмдер (жүкшығырлар, көтергіштер, мұнаралар және т.б.) кем дегенде
12 айда 1 рет.;
Толық техникалық куәландыру кезінде қарап - тексеру, статикалық
және динамикалық сынақтар, ал ішінара куәландыру кезінде-тек қараптексеру жүргізілуге тиіс.
Автомобильдердің, шынжыр табанды және доңғалақты тракторлардың
базасында орнатылған өздігінен жүретін мұнаралар мен көтергіштер
пайдалану басталар алдында, кезең - кезеңімен, сондай-ақ жөндеуден кейіндайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көрсетілген мұнараның
немесе көтергіштің осы түріне қойылатын талаптарға сәйкес техникалық
куәландырудан өтуі тиіс. Сонымен қатар, күн сайын жұмысты бастамас
бұрын, мұнараның немесе көтергіштің осы түрін пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтың талаптарына сәйкес сынақтар жүргізу қажет.
Жүк көтергіш механизмдерді кезектен тыс толық техникалық
куәландыруды оларды қайта жаңартқаннан кейін, есептік элементтерді
немесе тораптарды ауыстыра отырып, металл конструкцияларды
жөндегеннен, механизмді, ілгекті күрделі жөндеуден немесе ауыстырғаннан
кейін және т. б. жүргізу қажет.
Тозған жүк арқандарын немесе басқа арқандарды ауыстырғаннан кейін,
сондай-ақ арқандарды ауыстырудың барлық жағдайларында арқанның
ұштарын жалғаудың дұрыстығына және бекітудің сенімділігіне, сондай-ақ
арқандарды жұмыс жүктерімен тартуға тексеру жүргізу қажет.
Техникалық куәландырудан өткен өздігінен жүретін мұнаралар мен
көтергіштерге өткізілген Техникалық, сондай-ақ кезекті мерзімді куәландыру
күні жазылуы тиіс.
Алмалы-салмалы жүк қармау құрылғылары өтуі тиіс:
- техникалық куәландыру-зауытта, ал жөндеуден кейін - олар
жөнделген кәсіпорында. Техникалық куәландыру жүргізу кезінде алмалысалмалы жүк қармауыш құрылғыларды олардың номиналды жүк
көтергіштігінен 25% асатын жүктемемен 10 минут ішінде қарап, сынау
қажет;
- тексеру-жүк қармау құрылғыларын жұмысқа беру алдында, сондай-ақ
белгіленген мерзімде, бірақ кемінде 6 айдан кейін пайдалану процесінде.
Жүк көтергіш машиналармен ұсақ оқалы, сусымалы және басқа
жүктерді тасымалдауға арналған ыдысты оны дайындағаннан кейін және
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қолданар алдында кәсіпорын басшылығы бекіткен қарап тексеру жүргізу
тәртібін, анықталған зақымдануларды жою жөніндегі іс-шараларды, сондайақ осы жұмыстарды орындауға тиіс қызметкерлердің құрамын айқындайтын
нұсқаулыққа сәйкес қарап тексеру қажет.
Техникалық куәландыру және тексеру кезінде анықталған бүлінген
алмалы-салмалы жүк қармау құрылғылары мен ыдыстар жарамсыз болып,
пайдаланудан алынуы тиіс.
Алмалы-салмалы жүк қармау құрылғыларын тексеру нәтижелерін осы
құрылғыларды жарамды күйде ұстауға жауапты қызметкер "такелаж
құралдарын, механизмдер мен құрылғыларды есепке алу және тексеру
журналына"жазуы тиіс.
Тіркеуге жатпайтын жүк көтергіш механизмдерді іске қосуға, сондайақ жаңадан дайындалған алмалы-салмалы жүк қармау құрылғылары мен
ыдыстарды қолдануға рұқсатты: немесе жүк көтергіш машиналар мен
механизмдерді қадағалау жөніндегі инженерлік-техникалық қызметкер
немесе оның міндеттерін орындайтын инженерлік-техникалық қызметкер
немесе басқа инженерлік-техникалық қызметкер беруге тиіс.
Рұқсат дайындаушы зауыттың құжаттамасы және техникалық
куәландыру нәтижелері негізінде берілуі тиіс.
Жүк көтергіш механизмге техникалық куәландыру жүргізген
қызметкер куәландыру күні мен нәтижелерін, сондай-ақ орындалған
жөндеулер туралы мәліметтерді "такелаж құралдарын, механизмдер мен
айлабұйымдарды есепке алу және тексеру журналына"жазуға тиіс.
Сыртқы электр желісінен жүк көтергіш механизмге электр кернеуін
кернеуді алу үшін қолмен және қашықтықтан басқарылатын енгізу
құрылғысының көмегімен беру қажет.
Олардың көмегімен ауыр салмақты (салмағы 3 т - дан астам) жүктер
көтерілуі тиіс ілгектер-арнайы мақсаттағы ілмектерді қоспағанда, жабық
шарикті тіректерде айналатындай болуы тиіс.
Ілмектер алмалы - салмалы жүк қармау құрылғысының өздігінен
түсуін болдырмау үшін сақтандырғыш құлыптармен жабдықталуы тиіс.
Көтеруге жататын жүктердің массасын оларды көтергенге дейін
анықтау қажет. Жүк көтергіш механизмдер мен алмалы-салмалы жүк қармау
құрылғыларына жүктеме олардың жүк көтергіштігінен аспауы тиіс.
Мұндай жүктерді әртүрлі жағдайларда көтеруге арналған арнайы
құрылғылары (ілмектері, цапфалары, қырлары) бар жүктер үшін ілмектеу
схемасын әзірлеу қажет. Арнайы құрылғылары (ілмектері, цапф, рым) жоқ
жүктер үшін ЖАЖ-да көрсетілуі тиіс ілмекті жүктердің дұрыс тәсілдерін
әзірлеу қажет.
Жүк арқандарының жиі кездесетін схемалары жұмыс орындарында
ілінуі немесе жүк көтерушілер мен краншылардың қолына берілуі керек.
Жүк көтеру схемасы әзірленбеген жүкті жүктерді тасымалдау
бойынша жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты қызметкердің
қатысуымен және тікелей басшылығымен көтеру қажет.
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Жүк көтергіш механизмнің ілмегіне ілінетін жүктерді арқандармен
немесе калибрленген шынжырлармен мықтап байлау керек - жүктің
қозғалысы кезінде оның тұрақты күйін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы
жұмысты орындау кезінде осы жүктің жекелеген бөліктерінің (тақталар,
бөренелер, шыбықтар, құбырлар және т.б.) құлауын болдырмау үшін.
Ұзын өлшемді жүктерді (ұзындығы 6 м-ден астам) кемінде екі жерде
ілу қажет. Жүкті байлау үшін арқанның бұтақтарының санын және олардың
вертикальға еңіс бұрышын ескере отырып, көтерілетін жүктің салмағына
сәйкес келетін айлабұйымдар қолданылуы тиіс.
Бұл жағдайда арқан немесе құрылғылардың тізбектері көтерілетін
жүкке біркелкі, тораптарсыз және қайта бұрамасыз салынуы қажет; егер
көтерілетін жүктің өткір қырлары болса, арқан немесе шынжырдың астына
астарлар салу қажет - ілмектердің зақымдануын болдырмау үшін.
Көтерілетін жүкті шығыңқы жерлерден, штурвалдардан, жалғастықтан
және оны көтеру үшін есептелмеген басқа да құрылғылардан ілуге тыйым
салынады.
Жұмыс жүргізу орындарында жарамсыз және биркасы (таңбасы) жоқ
алмалы-салмалы жүк қармауыш құралдарды, сондай-ақ таңбаланбаған және
бүлінген ыдысты қалдыруға рұқсат етілмейді.
Қауіпті аймақта жүктерді көтеру және орнын ауыстыру бойынша
жүргізілетін жұмыстарға тікелей қатысы жоқ барлық қызметкерлер осы
аймақтан шығарылуы тиіс.
Жүктерді тасымалдау аймағындағы барлық ойықтар жабылуы немесе
қоршалуы тиіс және олардың жанында қауіпсіздіктің ескерту белгілері ілінуі
тиіс.
Ауыр салмақты жүктерді (салмағы 3т астам) жүк көтергіш
механизмдермен көтеру жүктерді крандармен және механизмдермен
тасымалдау бойынша жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты қызметкердің
тікелей басшылығымен қажет.
Жүкті көлденең бағытта жылжытқан кезде алдын ала оның жолында
кездесуі мүмкін заттардан кемінде 0,5 м жоғары көтеру қажет.
Жүктерді олардың құлау, аударылу немесе сырғу мүмкіндігін
болдырмау үшін алдын ала дайындалған орынға түсіруге рұқсат етіледі. Жүк
астынан ілмектерді алуға ыңғайлы болу үшін оны орнату орнында берік
төсемдер төселуі тиіс.
Жүк көтергіш конструкциялардың беріктігін алдын ала есептемей - ақ
жүктерді жабындарға, тіректерге және алаңдарға түсіруге тыйым салынады,
сондай-ақ оларды рұқсат етілген жүктемелерден артық тиеуге тыйым
салынады.
Жүкті аспалы күйде қалдыруға, сондай-ақ жұмыскерлерді осыған
арналмаған жүк көтергіш механизмдермен көтеруге және орнын ауыстыруға
тыйым салынады.
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Механизм жарамсыз болған жағдайда, егер көтерілген жүкті түсіру
мүмкін болмаса, жұмыс жүргізудің қауіпті аймағын қоршау және
қауіпсіздіктің ескерту белгілерін ілу қажет ("Абайлаңыз! Қауіпті аймақ").
Жүк көтергіш механизмдермен жүктерді тасымалдау кезінде жұмыс
орнын жарықтандыру жұмысты қауіпсіз орындау үшін жеткілікті болуы тиіс.
Жүктерді қатаң түрде көтеру керек; ол үшін жүк көтергіш механизмнің
ілгегі жүктің үстіне тікелей орнатылуы керек. Жүкті жерге немесе еденге жүк
көтергіш механизмнің ілмегімен жүк арқандарының көлбеу жағдайында
арқанның тік күйін қамтамасыз ететін бағыттаушы блоктарды қолдана
отырып тарту қажет.
Жүкті көтеру, орнын ауыстыру және түсіру кезінде оны тартуға,
жұмысты орындайтын қызметкердің өз салмағымен теңестіруге, сондай-ақ
барабанға ораған кезде арқанды қолымен бағыттауға рұқсат етілмейді.
Жүк көтергіш механизмнің жұмысы кезінде оның көмегімен жүкпен
қысылған арқандарды, арқандарды немесе шынжырларды босатуға, сондайақ әрекеттен шығарылған немесе жарамсыз қауіпсіздік аспаптары мен жүк
көтергіш механизм тежегіштері кезінде жұмыс істеуге рұқсат етілмейді.
Жүк көтергіш механизмдермен мынадай жұмыстарды орындауға
тыйым салынады:
- мұздатылған, көмілген немесе қысылған жүкті көтеру;
- жоғарғы блогы қатты бекітілген полиспастың көлбеу жағдайында
жүктерді көтеру;
- бір-біріне тікелей жақын орналасқан екі жүкті бір уақытта көтеру
немесе түсіру.
Жүкті ақырын, жұлқымай және шайқамай, оның жолында кездесуі
мүмкін заттармен жанасуына жол бермей және ілмектерді бұрамай көтеру
қажет.
Жүкті осылай көтеру керек: алдымен оны 300 мм - ден аспайтын
биіктікке көтеру керек, содан кейін 2-3 рет 100 мм-ге түсіру керектежегіштердің сенімділігін, жүк көтергіш механизмнің тұрақтылығын,
ілмектердің дұрыстығын және ілмектердің біркелкі кернеуін тексеру үшін,
содан кейін ғана жүкті қажетті биіктікке көтеру керек.
Ілмектерді түзету үшін жүкті түсіру керек.
Ұзын өлшемді және ауыр салмақты жүктерді көтеру немесе жылжыту
кезінде кеңейту үшін тиісті ұзындықтағы ілгектерді қолдану қажет.
Пайдаланудағы барлық жүк көтергіш механизмдерді "такелажды
құралдарды, механизмдер мен айлабұйымдарды есепке алу және тексеру
журналына" нәтижелерді жаза отырып, жоспарлы-алдын ала жөндеу
жүйесінде көзделген мерзімде кезең-кезеңімен қарап, жөндеу қажет.
Жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді жарамды күйде ұстауға
жауапты қызметкер анықталған ақауларды уақтылы жоюды қамтамасыз
етуге міндетті.
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3.6.1 Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау
Өндірістегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жалпы
басшылық директорға жүктеледі. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаманы
(бұдан әрі – нұсқама) өткізу сипаты мен уақыты бойынша мыналарға бөлуге
болады:
- кіріспе;
2) жұмыс орнындағы бастапқы;
- қайталау;
- жоспардан тыс;
- мақсатты.
Кіріспе нұсқаманы олардың біліміне, осы кәсіп немесе лауазым
бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, жұмысқа қабылданатындардың
барлығымен, сондай-ақ өндірістік оқуға немесе практикаға келген Уақытша
қызметкерлермен, оқу жылының басында оқушылармен және студенттермен,
үйірмелер мен спорт секцияларындағы сабақтар кезінде жүргізеді.
Кіріспе нұсқаманы тиісті оқыту құралдары мен көрнекі құралдарды
(плакаттарды,
табиғи
экспонаттарды,
макеттерді,
модельдерді,
бейнефильмдерді, кинофильмдерді және диафильмдерді) пайдалана отырып,
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау кабинетінде еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау жөніндегі маман немесе осы міндеттер жүктелген адам
жүргізеді.
Кіріспе нұсқаулық бағдарламасы келесі сұрақтарды қамтиды:
1) өндіріс түрі туралы жалпы мәліметтер;
2) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы заңнамасының негізгі ережелерін, сондай-ақ Қазақстан
Республикасындағы еңбек туралы заңнаманың негізгі ережелерін қамтуға
тиіс;
3) жұмыс орнындағы ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидаларын бекіту
туралы;
4) жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі
жұмысты ұйымдастыру;
5) Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тергеп-тексеру және
ресімдеу тәртібі.
6) өрт қауіпсіздігі, өрттерді, жарылыстарды, апаттарды болдырмау
тәсілдері мен құралдары, олар туындаған кездегі персоналдың іс-қимылы;
7) зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету
шараларын, жазатайым оқиға туындаған кездегі қызметкерлердің ісқимылдарын қамтиды.
Кіріспе нұсқаманы өткізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу журналында
нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті қолымен, сондай-ақ жұмысқа
қабылдау туралы құжатта немесе бақылау парағында жазба жасалады.
Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты
нұсқаманы жұмыстардың тікелей басшысы жүргізеді. Жұмыс орнында
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бастапқы нұсқама, қайталама, жоспардан тыс, тағылымдама өткізу және
жұмысқа жіберу туралы нұсқама жүргізген жұмыс басшысы жұмыс орнында
нұсқаманы тіркеу журналына жазба жасайды.
Өндірістік қызмет басталғанға дейін жұмыс орнындағы алғашқы
нұсқама бір бөлімшеден екінші бөлімшеге ауыстырылған, іссапарға
жіберілген, өндірістік оқуға немесе практикаға келген барлық жаңадан
қабылданған қызметкерлермен, олар үшін жаңа жұмыс орындайтын
қызметкерлермен, оқушылармен, студенттермен жаңа жұмыс түрлерін
орындау алдында, сондай-ақ қауіптілігі жоғары оқу пәнінің әрбір жаңа
бөлімін зерделеу алдында, үйірмелер мен спорт секцияларында сабақ кезінде
жүргізіледі.
Қайта нұсқамадан біліктілігіне, біліміне, стажына, орындайтын
жұмысының сипатына қарамастан барлық қызметкерлер, сондай-ақ білім
беру мекемесінің оқушылары қауіптілігі жоғары пәндер бойынша кемінде
жарты жылда бір рет өтеді. Қайталама нұсқаманы жеке немесе бір үлгідегі
жабдыққа қызмет көрсететін қызметкерлер тобымен және жалпы жұмыс
орны шегінде жұмыс орнындағы бастапқы нұсқаманың бағдарламасы
бойынша толық көлемде жүргізеді.
Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі:
-еңбекті қорғау жөніндегі жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды,
ережелерді, нұсқаулықтарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді қолданысқа
енгізу кезінде;
-жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты,
материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін басқа да факторларды
өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде;
-жұмыскерлер мен оқушылар жарақат алуға, апатқа, жарылысқа немесе
өртке, улануға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбек қауіпсіздігі
талаптарын бұзған кезде;
-қадағалау органдарының талабы бойынша;
-жұмыстағы үзілістер кезінде - еңбек қауіпсіздігінің қосымша (жоғары)
талаптары қойылатын жұмыстар үшін-күнтізбелік 30 күннен астам, ал қалған
жұмыстар үшін-екі айдан астам.
Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер
тобымен жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда
оны жүргізу қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға
байланысты анықталады.
Мақсатты нұсқама мамандық бойынша тікелей міндеттермен
байланысты емес біржолғы жұмыстарды (тиеу, түсіру, аумақты жинау,
мекемеден тыс біржолғы жұмыстар және т.б.) орындау; апаттардың, дүлей
зілзалалардың және апаттардың салдарын жою; жасақ-рұқсат, рұқсат немесе
басқа құжаттар ресімделетін жұмыстарды жүргізу; оқушылармен,
студенттермен кәсіпорындарға, аудиториядан тыс және филиалдан тыс ісшараларды (экскурсиялар, жорықтар, слеттер, спорттық жарыстар және т. б.),
өндірістік еңбекті ұйымдастыру кезінде
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Жұмыскерлермен кіріспе нұсқаманы өткізу туралы нұсқама жүргізген
қызметкер нұсқау беруші мен нұсқау берушінің міндетті қолымен еңбекті
қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаманы тіркеу журналына, ал нұсқаманың қалған
түрлеріне – жұмыс орнындағы еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаманы тіркеу
журналына жазба жасайды.
Жауапты тұлғалардың қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша
функциялары.
Ұйым басшысының (жұмыс берушінің) функциялары.
Директор (жұмыс беруші) мыналарды қамтамасыз етеді:
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамаға
сәйкес ғимаратты қауіпсіз пайдалануға;
2) Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңнамасына сәйкес
жұмыскерлердің еңбек және демалыс режимін сақтау болып табылады;
3) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі ісшараларды әзірлеуді және орындауды қамтиды;
4) филиал қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау
министрлігінің қолданыстағы бұйрықтарына сәйкес мерзімді медициналық
тексеруден өтуі;
5) қызметкерлерді еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі
нормалар мен нұсқаулықтарды оқыту, уақтылы нұсқамалар жүргізу және
білімдерін тексеру;
6) филиал қызметкерлері мен студенттері ұшыраған өндірістегі
жазатайым оқиғаларды уақтылы тергеп-тексеру;
7) ұйымда тексерулер, жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды
тергеп-тексеру жүргізу үшін мемлекеттік қадағалау және бақылау, сондай-ақ
қоғамдық бақылау органдарының өкілдерін кедергісіз жіберуге жол
берілмейді;
8) апаттық жағдайлар туындаған кезде жұмыскерлердің, студенттердің
өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі қажетті
шараларды, оның ішінде зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмекті
ұйымдастыру жөніндегі шараларды қамтиды;
9) қызметкерлердің еңбек қызметтік міндеттерін орындауы кезінде
олардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің
жауапкершілігін міндетті әлеуметтік сақтандыруға не міндетті сақтандыруға
жатады;
10) бақылау органдарының нұсқамаларын орындау және ұйымдағы
еңбек жағдайлары және ұйымда болған жазатайым оқиғалар туралы ақпарат
беру жатады.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандардың
функциялары.
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі мамандар мыналарды
қамтамасыз етеді:
1) филиалда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесін
әзірлеуді және оның жұмыс істеуін; ;
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2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастырудың бірыңғай тәртібі мен әдістемелік басшылықты жүзеге
асыру;
3) осы қағидалардың, Қазақстан Республикасының Еңбек және еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасының, еңбек қауіпсіздігі
стандарттарының, қағидалары мен нормаларының талаптарының сақталуына
бақылауды жүзеге асыру;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласында анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаларды орындау
үшін басшыға (жұмыс берушіге), құрылымдық бөлімшелердің басшыларына
беруді жүзеге асырады;
5) өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидалары, осы Қағидалар мен еңбек
қауіпсіздігі нормалары талаптарының бұзылуына жол берген адамдарды
жұмыстан шеттету жатады;
6) жазатайым оқиғаларды, кәсіптік аурулар мен кәсіптік улануларды
тергеп-тексеруге қатысу, олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу
және олардың орындалуын бақылау болып табылады;
7) ұйым басшысының (жұмыс берушінің) және құрылымдық
бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау туралы заңнамасын сақтауы;
8) еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасын жақсартудың кешенді
жоспарларын әзірлеу, олардың орындалуын бақылау;
9) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы ұйымның
жұмысы туралы жиынтық есептерді, ақпаратты, анықтамаларды дайындау;
10) ұйымда жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нормативтік
құжаттардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың жобаларын әзірлеуге қатысу;
оларды өзгерту және толықтыру жөнінде ұсыныстар дайындау;
11) өз құзыретіне кіретін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
мәселелері бойынша қызметкерлердің, студенттердің ұсыныстары мен
өтініштерін қарау болып табылады.
Қызметкерлердің функциялары.
Қызметкерлер:
1) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі
нормаларды, қағидалар мен нұсқаулықтарды сақтайды;
2) қағидалардың талаптарын сақтайды;
3) өзі куә болған филиалда болған әрбір жазатайым оқиға және кәсіптік
улану, сондай-ақ кәсіптік аурудың белгілері және адамдардың өмірі мен
денсаулығына қатер төндіретін ахуал туындағаны туралы өзінің тікелей
басшысына дереу хабарлайды;
4) зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетеді және
оны медициналық ұйымға (медициналық пунктке) жеткізуге көмектеседі);
5) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы заңнамасына сәйкес міндетті медициналық куәландырудан өтеді [16].
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Барлық өндірістік және қойма үй-жайлары үшін жарылыс-өрт және өрт
қауіптілігінің санаты, сондай-ақ үй-жайлардың есіктерінде белгіленуі тиіс
электр қондырғыларын орнату қағидалары (ЭОҚ) бойынша аймақ сыныбы
айқындалуға тиіс.
Өрт қауіптілігі жоғары жабдықтың жанында қауіпсіздіктің стандартты
белгілерін, сондай-ақ аншлагтарды, тақтайшаларды ілу керек.
Өндіріс процестерінде олардың өртену қаупі бар немесе
сертификаттары жоқ материалдар мен заттарды қолдануға, сондай-ақ оларды
басқа материалдармен және заттармен бірге сақтауға жол берілмейді.
Барлық объектілер жарамды алғашқы өрт сөндіру құралдарымен, өртке
қарсы қызметті шақыруға арналған байланыс құралдарымен және
қолданыстағы нормаларға сәйкес өртке қарсы автоматикамен қамтамасыз
етілуі тиіс.
Өртке қарсы жүйелері мен қондырғылары (түтінге қарсы қорғаныс, өрт
автоматикасы құралдары, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелері, өртке
қарсы есіктер, клапандар, өртке қарсы қабырғалар мен жабындардағы басқа
да қорғау құрылғылары және т.б.) үнемі жарамды күйде ұсталуы тиіс. Өртке
қарсы немесе түтінді есіктерге (құрылғыларға) қарсы қалыпты жабуға
кедергі келтіретін қандай да бір айлабұйымдарды орнатуға жол берілмейді.
Өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықтарда, қондырғылар мен
станоктарда, сондай-ақ температураның, қысымның берілген режимдерін
және өрт қауіпсіздігі шарттарымен регламенттелген басқа да параметрлерді
бақылауды қамтамасыз ететін бақылау-өлшеу аспаптары мен технологиялық
автоматика ажыратылған кезде жұмыстар жүргізуге жол берілмейді.
Электр қондырғыларына қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары.
Электр қондырғылары электр қондырғыларын орнату қағидаларына
(ЭҚҚ), тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану
қағидаларына (ТПЕ), тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына (ТПЕ) және басқа да
нормативтік құжаттарға сәйкес құрастырылуы және пайдаланылуы тиіс.
Электр қозғалтқыштары, электр шырақтары, басқару аппараттары, іске
қосуды реттейтін, бақылау-өлшеу және қорғау аппаратурасы, қосалқы
жабдық, электр сымдары мен кабель желілері ЭОЕ бойынша аймақтар
класына сәйкес келетін орындалуы және қорғау дәрежесіне ие болуы,
сондай-ақ қысқа тұйықталу және артық жүктелу токтарынан қорғау
аппараттары болуы тиіс.
Барлық ток жүргізу бөліктері, тарату құрылғылары, аппараттар мен
өлшеу аспаптары, сондай-ақ жару үлгісіндегі сақтандыру құрылғылары,
ажыратқыштар және барлық өзге де іске қосу аппараттары мен құрылғылар
тек жанбайтын негіздерде (мәрмәр, текстолит, гетинакс және т.б.)
құрастырылуы тиіс.
Жұмыс аяқталғаннан кейін жабылатын және кезекші персонал
бақыламайтын барлық үй-жайларда (мақсатына қарамастан) барлық электр
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қондырғылары мен электр аспаптары токтан ажыратылуы тиіс (кезекші және
апаттық жарықтандыруды, автоматты өрт сөндіру қондырғыларын, өрт және
күзет сигнализациясын, сондай-ақ технологияның талабы бойынша тәулік
бойы жұмыс істейтін электр қондырғыларын қоспағанда).
Электр берудің әуе желілерін және сыртқы электр өткізгіштерді
жанғыш шатырлардың, бастырмалардың және жанғыш материалдардың
ашық қоймаларының (қатарлардың, маялардың) үстіне төсеуге жол
берілмейді.
Электр қондырғыларын пайдалану кезінде тыйым салынады:
- өндіруші кәсіпорындардың ұсынымдарына (нұсқаулықтарына) сәйкес
келмейтін немесе өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жағдайларда электр
аппараттары мен аспаптарды пайдалануға, сондай-ақ оқшаулағышы
зақымдалған немесе қорғаныш қасиетін жоғалтқан сымдар мен кабельдерді
пайдалануға;
зақымдалған
розеткаларды,
ажыратқыштарды,
басқа
да
электрқондырғылық бұйымдарды пайдалануға;;
- электрлі шамдар мен шырақтарды қағазбен, матамен және басқа
жанғыш материалдармен орау;
- электр үтіктерді, электр плиталарды, электр шәйнектерді және басқа
да электр қыздырғыш аспаптарды жанбайтын материалдардан жасалған
тұғырықтарсыз пайдалануға;
- үздіксіз қоректенуі техникалық нұсқаулықтарға негізделген
аспаптардан басқа, желіге қосылған электр жылыту аспаптарын,
теледидарларды, радиоқабылдағыштарды және т. б. қараусыз қалдыруға;
- стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздырғыш аспаптарды
қолдануға, калибрленбеген балқымалы ендірмелерді немесе жобаға сәйкес
келмейтін тиеуден және қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған
басқа да аппараттарды пайдалануға;
- транзиттік электр сымдары мен кабель желілерін қойма үй-жайлары
арқылы, сондай-ақ ЭҚЕ бұзылған жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтар
арқылы төсеуге;
- барлық жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда электр
қыздырғыш аспаптарды қолдануға;
- қорғау плафондарынсыз қыздыру шамдары бар электр шырақтарын
пайдалану.
Бір құбырда, металл жеңде, байламда, құрылыс конструкциясының
жабық арнасында немесе бір науада бірлескен төсеу өзара резервтелетін
тізбектерді, жұмыс және апаттық жарықтандыру тізбектерін, қоректендіру
және басқару кабельдерін пайдалануға жол берілмейді.
МЕМСТ 12.4.026-76 сәйкес орындалған "шығу" жарық көрсеткіштері
жарамды күйде болуы және тұрақты қосулы болуы тиіс. Көрермендер,
көрсету, көрме және басқа залдарда олар тек іс-шараларды өткізу уақытында
(адамдардың болу уақытында) ғана қосыла алады.
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Өртке қарсы сумен жабдықтау желілерін ұстау.
Өртке қарсы су құбыры желілері жарамды күйде болуы және өрт
сөндіру қажеттіліктеріне нормалар бойынша талап етілетін су шығынын
қамтамасыз етуі тиіс. Олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру жылына
кемінде екі рет (көктемде және күзде) жүзеге асырылуы тиіс.
Өрт гидранттары жарамды күйде болуы тиіс, ал қысқы уақытта
жылытылуы және қар мен мұздан тазартылуы тиіс.
Су құбыры желісінің учаскелері мен гидранттары ажыратылған немесе
желідегі қысым талап етілгеннен төмен азайған кезде бұл туралы
Мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшесіне хабарлау қажет.
Кәсіпорынды электрмен жабдықтау өрт сорғыларының электр
қозғалтқыштарын үздіксіз қоректендіруді қамтамасыз етуі тиіс.
Гидранттар мен су айдындарында (су көздерінде), сондай-ақ оларға
қозғалыс бағыты бойынша тиісті көрсеткіштер (жарық шағылыстырғыш
жабындарды пайдалана отырып орындалған шырағы бар көлемді немесе
жазық) орнатылуы тиіс. Оларға су көзіне дейінгі қашықтықты көрсететін
сандар нақты жазылуы керек. Түнгі уақытта өрт гидранттары мен су
қоймаларының көрсеткіштері жарықтандырылуы тиіс.

70-сурет - Ішкі өртке қарсы су құбыры.
Шартты түрде, мұндай сумен жабдықтаудың екі түрі бар, олар қорғауға
арналған объектілердің мақсатына тәуелсіз.
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Су құбыры. Елді мекендердің немесе өндірістік, қойма объектілерінің
сыртқы өртке қарсы су құбыры желілерінің айналма немесе тұйық
учаскелеріне орнатылған өрт гидранттарынан су алу арқылы орындалады.
Су құбыры жоқ. Табиғи, жасанды сумен жабдықтау көздеріне
жеткізілетін қорғау объектілерінің балансындағы өрт-техникалық қаружарақпен немесе өрт сөндіру мотопомпаларымен қамтамасыз етілген өрт
сөндіру құралымдарының келген техникасымен және кәсіпорындардың
кезекші персоналымен жану ошақтарын сөндіруге су берумен
сыйымдылықтардан (резервуарлардан, су айдындарынан) дуалмен
жүргізіледі.
Ішкі өртке қарсы су құбырының өрт крандары 1,35 м биіктікте
орнатылуы, жеңдермен және оқпандармен жинақталуы және өрт шкафына
орналастырылуы тиіс. Шкафтың есігінде "ДК" әріптік индексі, жақын өрт
сөндіру бөлімінің реттік нөмірі мен телефон нөмірі көрсетілуі тиіс. Шкаф
есігінің сыртқы конструкциясы қызыл түсті қамтуы керек және МЕМСТ
12.4.026-76 талаптарына сәйкес келуі керек.
Өрт жеңі кран мен оқпанға жалғануы тиіс. 6 айда кемінде бір рет "ӨК"
ревизиясын, суды іске қосуды, жеңдерді жаңа орамға қайта орауды жүргізу
қажет.
Сорғы станциясының үй-жайларында өртке қарсы сумен
жабдықтаудың жалпы схемасы және сорғыларды байлау схемасы ілінуі тиіс.
Әрбір ысырмада және өрт сорғысында олардың мақсаты көрсетілуі тиіс.
Сорғыларды қосу тәртібі нұсқаулықпен анықталуы тиіс.
Елді мекендердің өртке қарсы су құбыры сорғы станцияларының үйжайларында мемлекеттік өртке қарсы қызметпен тікелей телефон байланысы
болуы тиіс.
Су өлшегіш құрылғылардың айналма желілерінде орнатылған электр
жетегі бар ысырмалардың жұмыс қабілеттілігі жылына кемінде екі рет, ал
өрт сорғылары - ай сайын тексерілуі тиіс.
Көрсетілген жабдық жарамды күйде болуы тиіс.
Объект аумағында немесе оған жақын жерде (200 м радиуста) табиғи
немесе жасанды (өзен, көл, бассейн, градирня және т.б.) болған кезде оларға
өрт сөндіру автомобильдерін орнату және жылдың кез келген уақытында су
алу үшін өлшемдері кемінде 12х12 м қатты жабындардан жасалған алаңдары
(пирстері) бар кіреберістер орнатылуы тиіс. Жасанды су қоймаларын, су
көздеріне кіреберістерді және су тарту құрылғыларын ұдайы әзірлікте ұстау
тиісті кәсіпорындарға (елді мекендерде - жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына) жүктеледі.
Су мұнаралары жылдың кез келген уақытында өрт сөндіру
техникасымен су алуға бейімделуі тиіс. Өрт сөндіру мұқтаждарына арналған
су қорын шаруашылық және өндірістік мақсаттар үшін пайдалануға жол
берілмейді.
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Өрт дабылы мен өрт сөндіру қондырғыларын, түтінді қорғауға қарсы
жүйелерді, адамдарды өрт туралы хабардар ету және эвакуацияны басқару
жүйелерін ұстау.
Өрт дабылы мен өрт сөндірудің автоматты қондырғыларына, түтіннен
қорғайтын жүйелерге, өрт туралы адамдарға хабарлау және эвакуацияны
басқару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жоспарлы - алдын ала
жөндеу (ТҚК және ЖАЖ) жөніндегі регламенттік жұмыстар дайындаушы
зауыттың техникалық құжаттамасын және жөндеу жұмыстарын жүргізу
мерзімдерін ескере отырып жасалатын жылдық жоспар-кестеге сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс. ТҚК мен ЖАЖ-ны арнайы оқытылған қызмет көрсетуші
персонал немесе шарт бойынша лицензиясы бар мамандандырылған ұйым
орындауға тиіс.
Қондырғыны (жекелеген желілерді, хабар таратушылардан) ажыратуға
байланысты ТҚК немесе жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау кезеңінде
кәсіпорынның басшысы (кәсіпкер) ғимараттарды, құрылыстарды, үйжайларды, технологиялық жабдықтарды өрттен қорғау жөнінде қажетті
шаралар қолдануға міндетті.
Диспетчерлік пункттің (өрт сөндіру бекетінің) үй-жайында өрт және
өрт автоматикасы қондырғыларының (жүйелерінің) жарамсыздығы туралы
дабыл алған кезде жедел (кезекші) персоналдың іс-қимыл тәртібі туралы
нұсқаулық ілінуі тиіс.
Диспетчерлік пункт (өрт сөндіру бекеті) телефон байланысымен және
жарамды электр шамдарымен (кемінде 3 дана) қамтамасыз етілуі тиіс. Өрт
автоматикасы қондырғылары жарамды күйде және тұрақты әзірлікте болуы,
жобалық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс.
Нормалар мен ережелерде айтылған жағдайларды қоспағанда,
қондырғыларды автоматты іске қосудан қолмен іске қосуға ауыстыруға жол
берілмейді.
Өрт сөндіру қондырғыларының баллондары мен
сыйымдылықтары, өрт сөндіргіш заттың массасы мен қысымы есептік
мәннен 10% - ға және одан жоғары болса, зарядтауға немесе қайта зарядтауға
жатады.
Суландырғыштар механикалық зақымдану қаупі бар жерлердегі
қондырғылардың спринклерлері (дренчерлері) жылудың таралуына әсер
етпейтін және суару картасын өзгертпейтін сенімді қоршаулармен қорғалуы
тиіс.
Ашылған және ақаулы суландырғыштардың орнына тығындар мен
бітеуіштерді орнатуға жол берілмейді. Өрт сөндіру станциясы байлау
сызбасымен және өрт кезінде қондырғыны басқару жөніндегі нұсқаулықпен
қамтамасыз етілуі тиіс. Әрбір басқару торабында қорғалатын Үй-жайлар,
қондырғы секциясында суландырғыштардың түрі мен саны көрсетілген
тақтайша ілінуі тиіс. Ысырмалар мен крандар байлау сызбасына сәйкес
нөмірленуі тиіс. Өрт туралы хабардар ету жүйелері эвакуациялау
жоспарларына сәйкес бүкіл ғимарат (құрылыс) бойынша немесе оның
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жекелеген бөліктеріне (қабаттарға, секцияларға және т.б.) бір мезгілде
хабардар ету сигналдарын беруді қамтамасыз етуге тиіс.
Хабардар ету жүйелерін пайдалану тәртібі оларды пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтарда және эвакуациялау жоспарларында жүйелерді іске қосуға
құқығы бар адамдарды көрсете отырып айқындалуға тиіс.
Өрт туралы адамдарға хабарлаудың техникалық құралдары талап
етілмейтін ғимараттарда объект басшысы өрт туралы адамдарға хабарлау
тәртібін айқындауы және оған жауапты адамдарды тағайындауы тиіс.
Хабарлағыштар (дауыс зорайтқыштар) дыбыс деңгейін реттегішсіз
және ажыратқыш құрылғыларсыз желіге қосылған болуы тиіс. Хабарлау
мәтіндерін берудің сенімділігін қамтамасыз ету және эвакуацияны басқару
үшін объектідегі ішкі радиотрансляциялық желілерді және басқа хабар
тарату желілерін пайдалануға жол беріледі.
Өрт техникасын ұстау.
Өрт сөндіру автомобильдерін өрт сөндіру деполарында немесе осы
мақсаттарға арналған арнайы бөлінген бокстарда ұстау керек, оларда
жылыту, электрмен жабдықтау, телефон байланысы, қатты еден жабыны,
жылытылған қақпалар, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жеке құрамының
қалыпты және қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге қажетті басқа
да құрылғылар мен жабдықтар болуы тиіс.
Өрт сөндіру автомобильдерінен өрт-техникалық қару-жарағын алуға
және өрт техникасын мақсатсыз пайдалануға жол берілмейді.
Өрт сөндіру автомобильдері мен мотопомпалар, өрттерді сөндіруге
арналған бейімделген және қайта жабдықталған техника өрт-техникалық
жарақтармен жасақталуы, отынмен, өрт сөндіргіш заттармен толтырылуы
және жарамды күйде болуы тиіс.
Өрт сөндіру үшін техниканы тарту тәртібі шығу кестесімен және аудан
әкімшілігі бекіткен өрт сөндіру үшін күштер мен құралдарды тарту
жоспарымен айқындалады.
Өрт сөндіру мақсатында бейімделген (қайта жабдықталған) техникамен
әрбір өрт сөндіру мотопомпасына арнайы дайындықтан өткен моторшы
(жүргізуші) бекітілуі тиіс. Кәсіпорында өрт сөндіру мотопомпасын өрт
орнына жеткізу тәртібі пысықталуы тиіс.
Өрт кезіндегі іс-қимыл тәртібі.
Әрбір азамат өртті немесе жану белгілерін (түтіндеу, күйік иісі,
температураның көтерілуі және т. б.) анықтаған кезде:
- бұл туралы дереу телефон арқылы мемлекеттік өртке қарсы қызметке
хабарлау (бұл ретте объектінің мекенжайын, өрттің шыққан жерін атау,
сондай-ақ өзінің тегін хабарлау қажет);
- мүмкіндігінше адамдарды эвакуациялау, өртті сөндіру және
материалдық құндылықтарды сақтау бойынша шаралар қабылдау.
Өрт болған жерге келген кәсіпорын басшысы (басқа лауазымды адам):
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- мемлекеттік өртке қарсы қызметке өрт шыққаны туралы хабарламаны
қайта жазуға және жоғары тұрған басшылықты, диспетчерді, объект
бойынша жауапты кезекшіні хабардар етуге міндетті;
- адамдардың өміріне қауіп төнген жағдайда қолда бар күштер мен
құралдарды пайдалана отырып, оларды құтқаруды дереу ұйымдастырыңыз;
- өртке қарсы автоматты қорғау жүйелерінің жұмысқа қосылуын
тексеру (адамдарды өрт туралы, өрт сөндіру, түтінді қорғауға қарсы
хабарлау);
- қажет болған жағдайда электр энергиясын өшіру( өрттен қорғау
жүйелерін қоспағанда), тасымалдау құрылғыларының, агрегаттардың,
аппараттардың жұмысын тоқтату, шикізат, газ, бу және су
коммуникацияларын жабу, апаттық және онымен шектес үй-жайлардағы
желдету жүйелерінің жұмысын тоқтату, өрттің өршуін және ғимарат үйжайларының түтіндеуін болдырмауға ықпал ететін басқа да іс - шараларды
орындау;
- ғимараттағы өртті жою жөніндегі іс-шараларға байланысты
жұмыстардан басқа барлық жұмыстарды тоқтату (егер бұл өндірістің
технологиялық процесі бойынша рұқсат етілсе);
- өрт сөндіруге қатыспайтын барлық қызметкерлерді қауіпті аймақтан
тыс жерге шығару;
- мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшесі келгенге дейін өртті
сөндіру бойынша жалпы басшылықты жүзеге асыру (объектінің өзіндік
ерекшеліктерін ескере отырып) ;
- өрт сөндіруге қатысатын қызметкерлердің қауіпсіздік талаптарын
сақтауын қамтамасыз ету;
- өрт сөндірумен бір мезгілде материалдық құндылықтарды
эвакуациялау және қорғауды ұйымдастыру;
- мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерін қарсы алуды
ұйымдастыру және өрт ошағына және өртке қарсы сумен жабдықтау үшін ең
қысқа жолды таңдауға көмек көрсету.
Өрт сөндіру бөлімшесі келгеннен кейін кәсіпорын басшысы (немесе
оны алмастыратын адам) өрт сөндіру басшысын объектінің, іргелес
құрылыстар мен ғимараттардың конструктивтік және технологиялық
ерекшеліктері, объектіде сақталатын және қолданылатын қауіпті, жарылыс
қауіпті, жарылғыш, күшті әсер ететін улы, радиоактивті заттардың,
материалдардың, бұйымдардың саны мен өрт қауіпті қасиеттері туралы және
өртті ойдағыдай жою мен өрт сөндіруге қатысушылардың қауіпсіздігі үшін
қажетті басқа да мәліметтер туралы хабардар етуге, сондай-ақ өртті жоюға
және оның
Объектіде болған әрбір өрт бойынша әкімшілік өрттің пайда болуына
және дамуына ықпал еткен жағдайларды анықтауға және қажетті алдын алу
іс-шараларын жүзеге асыруға міндетті [19].
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№ 3.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі
Мақсаты: Өрт болған жағдайда эвакуациялау жоспарларын және
кәсіпорындардың өрт қауіпсіздігінің перспективалық жоспарларын жасау
дағдыларын игеру [9].
Жұмысты орындау тәртібі:
1. Мекемедегі өрт сөндіру құралдарының орналасуын зерттеңіз.
2. Өрт кезінде 2 қабатты эвакуациялау жоспарын жасаңыз, оқу
орнының студенттері үшін өрт қауіпсіздігі туралы нұсқаулық жасаңыз.
3. Оқу орнындағы өрт қауіпсіздігінің жағдайын талдау.
Тапсырма
Оқу орнының 2 қабатын эвакуациялау жоспарын жасаңыз.
Үйіңізді эвакуациялау жоспарын жасаңыз.
Бақылау сұрақтары:
1. Желдетуге қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары.
2. Электр жабдықтарына қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары.
3. Өту жолдарына қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары.
4. Алғашқы өрт сөндіру құралдары.
5. Көбікті өрт сөндіргіш құрылғысы.
6. Көмірқышқыл өрт сөндіргіш құрылғысы.
7. Өрт сумен жабдықтау құрылғысы.
3.7 Құрал-сайман мен қорғаныс құралдарының жарамды күйін
бақылау
Техникалық қызмет көрсетудің негізгі мақсаты-жабдықты дұрыс күйде
сақтау. Біз бұзылулардың алдын алуымыз керек, олар орын алуы мүмкін.
Біздің техникалық қызмет көрсету бағдарламамыз ең алдымен
профилактикалық қызмет көрсетуге бағытталуы керек. Сынған кезде
жабдықты жиі жөндеуге тура келеді. Бұл ақша талап етеді және қауіпті
болуы мүмкін. Жабдықтың күйі болашақ бұзылу туралы ескерткен кезде, бұл
бұзылуды күтпеңіз, дереу басшыңызға хабарлаңыз.
Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы техникалық қызмет көрсету әр түрлі
жұмыс түрлерін қамтиды: машина жабдықтарын майлау, қоқысты жою,
құралдарды тексеру, жалпы тазалау, тозу дәрежесіне байланысты жабдықты
косметикалық жөндеу және т. б.
Сондай - ақ, техникалық қызмет көрсету күн сайын жасалатын жұмыс
екенін білеміз, бірақ сонымен бірге қажетті талаптарды сақтамай және оны
орындамай-ақ, сіз өзіңізді әртүрлі жарақат алу қаупіне ұшыратасыз.
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Мұны ұмытпайық, және өндірістік жұмыстар мен жоғары көрсеткіштер
профилактикалық қызмет көрсетудің уақтылы жүргізілуіне байланысты және
онсыз оқиғалардың алдын алуға болмайды. Сіздің жұмысыңыз өте маңызды
және қажет. Профилактикалық қызмет көрсетудің жақсы бағдарламасы үлкен
маңызға ие, бұл әркімнің жұмысын тиімдірек және қауіпсіз етеді.
Техникалық бақылау профилактикалық қызмет көрсетудің тиімділігі
мен жүргізілуі үшін қажет. Техникалық бақылау жоспарлау, кесте және
жұмыстың орындалуын бақылауды қамтиды. Белгіленген Құжаттама жүйесі
әрбір орындалған жұмысты бақылауға көмектеседі.
Жұмысты жоспарлау әр жұмыстың сипатын, орындау техникасын,
қажетті материалдар мен қажетті сақтық шараларын көрсетуі керек.
Жазбалар өте маңызды және оларды үнемі жүргізу керек.
Жүргізілетін жазбалардың түрі қолданылатын жабдықтың түріне
байланысты болады. Техникалық қызмет көрсету жазбаларында
алаңдаушылық тудыратын сәттерді тізімдеу керек. Содан кейін сіз
алаңдаушылық тудыратын сәттерге негізделген тексерулер кестесін
жасауыңыз керек.
Бұл тексерулердің кестесі инспекторлар мен профилактикалық қызмет
көрсету бригадасының мүшелері ұсынған есептерге негізделуі мүмкін.
Ықтимал қауіпті анықтау бойынша бұл тексерулер профилактикалық қызмет
көрсету үшін өте маңызды.
Тек техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
Жетекшіңізге басқа мәселелер туралы есеп беріңіз.
Тұрақты профилактикалық күтім арқылы құралдарыңызды жақсы
күйде ұстаңыз. (ТЕКСЕРУ ДЕРЕКТЕРІ БАР БИРКАЛАРДЫ ТЕКСЕРІҢІЗ).

Әр жұмыс үшін қажетті құралды таңдаңыз;

Қолданар алдында құралдардың зақымданғанын тексеріңіз;

Құралды өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдаланыңыз;

Тиісті эскиздерді қолданыңыз.
Қол құралдарын пайдалану кезіндегі ең үлкен қауіп олардың дұрыс
қолданылмауынан және техникалық күтімнен туындайды.
Көп жағдайда құралдарды дұрыс пайдаланбаудың себебі-асығыс.
Құралды дұрыс таңдаудан басқа, құралдарды қолданар алдында әрдайым
тексеріп отыру керек. Егер құралдарда ақаулар болса, оны пайдаланудан
алып тастау керек.
Ешқашан ақаулы құралды пайдаланбаңыз!
Пайдаланылмаған құралдар әрқашан тиісті қоймаларда сақталуы
керек. Жерде қалған құралдар құлауды тудыруы мүмкін, ал ормандардың
немесе басқа заттардың шетінде орналасқан құралдар төменде тұрған адамға
түсіп кетуі мүмкін. Маңызды сәт-бұл құрал-саймандардың дұрыс
тасымалдануы, ол осы мақсатқа арналған құралдар қораптарында, арбаларда
немесе арнайы белдік белдіктеріне бекітілуі керек.
Сақтық шаралары:
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 Жұмысшылар құралдарды дұрыс пайдалану және оларға күтім жасау
үшін жауап береді;
 Портативтік құралдармен жұмыс істеу кезінде ықтимал қауіптен
қорғау мақсатында тиісті ЖҚҚ кию қажет;
 Қауіпті факторлардан аулақ болыңыз. Шикі, дымқыл және/немесе
жарылғыш ортада механикаландырылған құралдарды пайдаланбаңыз;
 Темір және болат құралдардың ұшқындары жанғыш материалдарға
жақын жұмыс кезінде тұтануға әкелуі мүмкін. Егер мұндай қауіп болса,
жезден, пластиктен, алюминийден немесе ағаштан жасалған ұшқынға
қауіпсіз құралдарды қолданыңыз;
Егер сіз механикалық құралдарды қолдансаңыз:
 Ешқашан құралды сымнан немесе шлангтан ұстамаңыз;
 Құралды розеткадан ажырату үшін ешқашан сымды немесе
шлангты тартпаңыз;
 Шнурлар мен шлангтарды жылудан, жанғыш майлардан және өткір
жиектерден алыс қойыңыз;
 Техникалық тексеруден және пышақ, бұрғылау немесе кескіш
сияқты бөлшектерді ауыстырмас бұрын, құралды электр қуатынан
ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз;
Электр құралдарын қолданатын жұмысшылар өз жұмысының
ықтимал қауіптерін білуі керек және ең маңыздысы-электр тогының соғуы.
Электр соққысының салдары әртүрлі күйіктер мен электр жарақаттары
болуы мүмкін.

Сіз әрқашан дұрыс құралдарды таңдап, олардың сенімділігі мен қызмет ету
мерзімін тексеріп, оларды дұрыс қолданып, сақтауыңыз керек.

Механикаландырылған құралдар қол құралдарына қарағанда үлкен
қауіп төндіреді. Механикаландырылған құралдармен жиі кездесетін
жарақаттар-кесу, тесу, электр соққысы, күйік және көз жарақаты.
Механикаландырылған құралдармен жұмыс кезінде еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау ережелерін сақтаңыз:
 Сіз жұмыс істейтін құралды зерттеу, оның қолданылуы мен
мүмкіндіктерін, сондай-ақ оның ықтимал қауіптілігінің ерекшеліктерін білу
маңызды;
 Барлық құралдарды жерге қосыңыз. Егер құралда үш штепсель
болса, оны тек үш штепсельдік розеткаға салу керек. Егер екі штепсельдік
розеткаға өту үшін адаптерді пайдалану қажет болса, адаптер сымын жерге
қосыңыз. Үшінші штепсельді ешқашан алып тастамаңыз;
 Әрқашан жұмыс істейтін қорғаныс құралдарын орнында ұстаңыз;
 Құралдарды қауіпті ортада пайдаланудан аулақ болыңыз. Қажетті
қорғаныссыз дымқыл және дымқыл жерлерде механикаландырылған
құралдарды пайдаланбаңыз. Жұмыс орнының жақсы жарықтандырылғанына
көз жеткізіңіз;
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 Құралдарды шамадан тыс жүктемеңіз. Күшті құралдарды, оған
арналмаған құралдарды немесе құрылғыларды қажет ететін ауыр жұмысты
орындауға тырыспаңыз;
 Тиісті түрде киініңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдар
қозғалмалы бөлшектерге жабысып қалуы мүмкін. Қорғаныс қолғаптары мен
тиісті аяқ киім киіңіз;
 Механикаландырылған құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік
көзілдірігін киіңіз. Шаң пайда болатын кесу жұмыстары кезінде бет, көз және
тыныс алу органдарын қорғау үшін тиісті құралдарды киіңіз;
 Сымдарды теріс пайдаланбаңыз. Ешқашан құралды сымнан ұстап
алмаңыз және оны розеткадан шығару үшін сымды тартпаңыз. Сымды өткір
заттармен жанаспайтын және қызып кетпейтін етіп сақтаңыз;
 Затты бекіту үшін бекіткіштерді немесе қысқыштарды қолданыңыз.
Бұл ең қауіпсіз және құралды екі қолыңызбен басқаруға мүмкіндік береді;
 Кездейсоқ қосылудан сақ болыңыз. Қосылған құралды
коммутаторға саусақпен салмаңыз.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін сақтаңыз және
механикаландырылған құралдармен жұмыс кезінде жазатайым оқиғалардың
пайда болу қаупін азайтыңыз.
Құрал-саймандар мен айлабұйымдарға қызмет көрсету, жөндеу,
тексеру, сынау және техникалық куәландыру дайындаушы-ұйымның
техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
Құрал-саймандар мен айлабұйымдарды (қол аспаптарын қоспағанда)
қарап-тексеруді, жөндеуді, тексеруді, сынақтан өткізуді және техникалық
куәландыруды жұмыс беруші аспаптың нақты түрлерін жарамды күйде
ұстауға жауапты тағайындаған білікті қызметкерлер орындауға тиіс не
мамандандырылған ұйымдармен жасалатын шарттар бойынша жүзеге
асырылуға тиіс.
Шағын кәсіпорындар мен микрокәсіпорындарда құралдың барлық
түрлерін жарамды күйде ұстау жауапкершілігі бір қызметкерге жүктелуі
мүмкін.
Дайындаушы ұйым белгілеген кезеңділікпен жүргізілген аспапты (қол
аспабын қоспағанда) қарау, жөндеу, тексеру, сынау және техникалық
куәландыру нәтижелерін құралды жарамды күйде ұстауға жауапты
қызметкер мынадай мәліметтерді көрсету ұсынылатын журналға енгізеді:
1) құралдың атауы;
2) құралдың түгендеу нөмірі;
3) құралды соңғы жөндеу, тексеру, сынау, техникалық куәландыру
(қарап тексеру, статикалық және динамикалық сынау) күні, құралды кезекті
жөндеу, тексеру, сынақтан өткізу, техникалық куәландыру күні;
4) аспапты сырттай қарау және бос жүрістегі жұмысты тексеру
нәтижелері;
5) шеңбердің үлгі өлшемін, шеңберді дайындауға арналған стандартты
немесе техникалық шартты белгілеу, шеңбердің сипаттамасы және химиялық
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өңдеу немесе механикалық қайта жасау туралы белгі, жұмыс жылдамдығы,
сынау кезінде шеңбердің айналу жиілігі (абразивтік және эльборлық құрал
үшін);
6) оқшаулауды жоғары кернеумен сынау, оқшаулау кедергісін өлшеу,
жерге
тұйықтау
тізбегінің
жарамдылығын
тексеру
нәтижелері
(электрлендірілген құрал үшін);
7) шпиндельдің айналу жиілігінің паспорттық деректерге сәйкестігі
(пневматикалық құрал мен іштен жану қозғалтқышынан жетегі бар құрал
үшін);
8) жүк көтергіштігі (гидравликалық құрал үшін);
9) аспапты қарап тексеруді, жөндеуді, тексеруді, сынауды және
техникалық куәландыруды жүргізген қызметкердің жұмыскердің жеке
қолымен расталатын тегі көрсетіледі.
Журналда дайындаушы ұйымның техникалық құжаттамасында
көзделген басқа да мәліметтер көрсетілуі мүмкін.
Құрал-саймандармен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде
қызметкер міндетті:
1) қызметкер еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтан өткен және оны
орындау жөнінде тапсырылған жұмысты ғана орындауға міндетті.
2) жұмыс бойынша қызметкер жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері
мен тәсілдерін үйренген құрал-саймандармен және құрылғылармен ғана
жұмыс істеуге жол берілмейді.
3) жеке қорғаныс құралдарын дұрыс қолдану.
Қол аспабымен және құрылғылармен жұмыс істеу кезіндегі еңбекті
қорғау талаптары.
Күн сайын жұмыс басталғанға дейін, жұмыс барысында және жұмыс
аяқталғаннан кейін қызметкер қол аспабы мен құрал-саймандарын қарап,
ақау табылған жағдайда дереу өзінің тікелей басшысына хабарлауы тиіс.
Жұмыс кезінде қызметкер оның болмауын бақылауы керек:
1) балғалар мен зілбалғалардың бойкаларында сынықтар, ойықтар,
жарықтар мен қылтамырлар;
2) егеулердің, бұрағыштардың, аралардың, қашаулардың, балғалардың
және зілбалғалардың тұтқаларындағы жарықтар;
3) шегендеуге, ойықтарды шабуға, металда, бетонда, ағашта тесіктер
тесуге арналған соққы әсері бар қол аспабындағы жарықтар, қылаулар,
шегендеу және сынықтар;
4) кенелердің металл тұтқаларының бетіндегі майысулар, ойықтар,
қылаулар және қабыршақтар;
5) жұмыс беттеріндегі сынықтар және гайка кілттерінің
тұтқаларындағы қылтамырлар;
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6) қысқыштардың тұтқалары мен жапсырма тақтайшаларындағы
кенжарлар мен қылтамырлар;
7) бұрағыштардың, ойықтардың, кескіштердің, гайка кілттері
губкаларының қисаюы;
8) ауыстырмалы бастиектер мен биттердің жұмыс және бекіту
беттеріндегі кенжарлар, майысулар, жарықтар мен қылаулар.
Сыналармен немесе кесінділермен жұмыс істеу кезінде зілбалғалардың
көмегімен ұзындығы кемінде 0,7 м тұтқасы бар ұстағыштар сына
қолданылуы тиіс.
Гайка кілттерін пайдалану кезінде тыйым салынады:
1) гайка кілттері губкаларының жазықтықтары мен бұрандар немесе
гайкалар бастиектері арасындағы саңылау кезінде астарларды қолдану.
2) тарту күшін арттыру үшін қосымша тетіктерді пайдалану.
Қажет болған жағдайларда тұтқалары ұзартылған сомын кілттері
қолданылуы тиіс.
Кенелердің және қол қайшыларының ішкі жағынан қол саусақтарының
қысылуын болдырмайтын тіреуіш орнатылуы тиіс.
Қол иінтіректі қайшылармен жұмыс істеу алдында олар арнайы
тіреулерге, жұмыс беттеріне, үстелдерге сенімді бекітілуі тиіс.
Тыйым салынады:
1) тұтқалы қайшылардың тұтқаларын ұзарту үшін көмекші тұтқаларды
қолдану;
2) пышақтардың кез келген бөлігінде ақаулар болған кезде, сондай-ақ
пышақтардың кесу жиектерінде тығыз және тығыз жанаспайтын рычагты
қайшыларды пайдалануға жол берілмейді.
Қол аспабымен және соққы әсері бар аспаптармен жұмыс істеу үшін
қорғаныш көзілдірікпен (бет қорғаныш қалқаншасымен) және жұмыс
істеушінің қолын механикалық әсерлерден жеке қорғау құралдарымен жұмыс
істеу қажет.
тиіс:

Домкраттармен жұмыс істеу кезінде мынадай талаптар сақталуы

1) пайдаланудағы домкраттар 12 айда кемінде бір рет, сондай-ақ
дайындаушы ұйымның техникалық құжаттамасына сәйкес жауапты
бөлшектерді жөндеуден немесе ауыстырғаннан кейін мерзімді техникалық
куәландырудан өтуі тиіс. Домкраттың корпусында түгендеу нөмірі, жүк
көтергіштігі, келесі техникалық куәландыру күні көрсетілуі тиіс;
2) жүкті домкратпен көтеру кезінде оның астына домкрат корпусы
негізінің ауданынан артық ауданы бар ағаш қаланды (шпалдар, білеулер,
қалыңдығы 40-50 мм тақтайлар) төселуі тиіс;
3) домкрат тірек бетіне қатысты қатаң тік жағдайда орнатылуы тиіс;
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4) домкраттың басын (табанын) көтерілетін жүктің сынуын болдырмау
үшін домкраттың басы (табаны) мен жүктің арасына серпімді төсем төсеп,
оның берік тораптарына тіреп қою қажет;
5) домкраттың басы (табаны) көтеру кезінде жүктің тайып кетуін
болдырмау үшін көтерілетін жүктің тораптарына өзінің барлық
жазықтығымен сүйенуі тиіс;
6) домкрат жетегінің барлық айналатын бөліктері еркін (кептеліссіз)
қолмен айналуы тиіс;
7) домкраттың барлық үйкелетін бөліктерін мезгіл-мезгіл консистенттік
майлаумен майлау керек;
8) көтеру кезінде жүктің тұрақтылығын бақылау қажет;
9) жүктің көтерілуіне қарай астарлар салынады, ал оны түсіргенде
біртіндеп шығарылады;
10) домкратты көтерілген жүктің астынан босатуға және оны орнын
ауыстыруға жүкті көтерілген қалыпқа сенімді бекіткеннен немесе оны
орнықты тіректерге (шпалдық көтермелерге) төсегеннен кейін ғана жол
беріледі.
Домкратпен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
1) домкраттарды дайындаушы ұйымның техникалық құжаттамасында
көрсетілген олардың жүк көтерімділігінен жоғары жүктеуге жол берілмейді;
2) домкраттың тұтқасына киілетін ұзартқыштарды (құбырларды)
қолдануға жол берілмейді;
3) жүкті астарға түсіргенге дейін домкрат тұтқасынан қолды алуға;
4) құбыр ұяларының табанына немесе бұрыштарына дәнекерлеу;
5) жұмыстағы үзілістер кезінде, сондай-ақ жұмыс аяқталғаннан кейін
тіректі орнатпай жүкті домкратта қалдыруға жол берілмейді.
Электрлендірілген құралмен жұмыс істеу бойынша талаптар:
Тасымалды қол электр шамдарымен жұмыс істеу кезінде мынадай
талаптар сақталуы тиіс::
1) Тасымалданатын қол электр шырақтарының (бұдан әрітасымалданатын шырақтар) рефлекторы, қорғаныш торы, аспаға арналған
ілгегі және шанышқысы бар шланг сымы болуы тиіс;
2) тасымалданатын шамның қорғаныш торы конструкциялық жағынан
корпустың бір бөлігі ретінде орындалуы немесе тасымалданатын шамның
тұтқасына бұрандалармен немесе қамыттармен бекітілуі тиіс;
3) тасымалды шырақтың патрондары шырақтың корпусына электр
шамының патроны мен цокольінің ток өткізгіш бөліктері жанасуға қол
жетімсіз болатындай етіп салынуы тиіс;
4) қауіптілігі жоғары үй-жайларда және аса қауіпті үй-жайларда
тасымалданатын шамдарды қоректендіру үшін 50В-тан аспайтын кернеу
қолданылуы тиіс;
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5) электр тогымен зақымдану қаупі тығыз тоғымен, қызметкердің
ыңғайсыз жағдайымен, Жерге тұйықталған үлкен металл беттермен (мысалы,
барабандарда, металл ыдыстарда, қазандықтардың газ құбырлары мен
оттықтарында немесе туннельдерде жұмыс істеу) жанасуымен күрделенген
жағдайларда тасымалданатын шамдарды қоректендіру үшін 12В-дан
аспайтын кернеу қолданылуы тиіс;
6) тасымалданатын шамдарды беру кезінде оларды беретін және
қабылдайтын
қызметкерлер
шамдардың,
патрондардың,
штепсель
айырларының, сымдардың жарамдылығына көз жеткізуі тиіс;
7) ақаулы тасымалды шырақтарды жөндеуді тасымалды шырақты
тиісті біліктілігі бар қызметкерлер электр желісінен ажыратып орындауы
тиіс.
Тұйық және шектеулі кеңістіктердің ішінде (металл сыйымдылықтар,
құдықтар, бөліктер, газ жолдары, қазандық оттықтары, барабандар,
тоннельдердегі) тасымалды электр шырақтарын қолдана отырып
жұмыстарды орындау кезінде тасымалды электр шырақтары үшін
төмендетуші трансформаторлар тұйық және шектелген кеңістіктерден тыс
орнатылуы, ал олардың екінші реттік орамалары жерге тұйықталуы тиіс.
Егер төмендету трансформаторы бір уақытта бөлгіш болса, онда оның
қайталама электр тізбегі жерге қосылмауы керек.
Тасымалданатын электр шамдарының қоректену кернеуін төмендету
үшін автотрансформаторларды қолдануға тыйым салынады.
Жұмыскерге электрлендірілген құралды (бұдан әрі - электр аспабы)
берер алдында жұмыс беруші электр аспабын жарамды күйде ұстауға
жауапты етіп тағайындаған жұмыскер мыналарды тексеруге тиіс:
1) кабельдің, штепсель айырының және ажыратқыштың жинақтылығы,
жарамдылығы, электр аспабының бөлшектерін бекіту сенімділігі;
2) электр аспабының жерге тұйықтау тізбегінің жарамдылығы және
орамдардың корпусқа тұйықталуының болмауы;
3) электр аспабының бос жүрістегі жұмысын қамтамасыз етуге тиіс.
Ақаулы немесе мерзімді тексеру мерзімі өткен электр аспабын
жұмысқа беруге тыйым салынады.
Электр аспабымен жұмыс басталар алдында тексеріледі:
1) электр құралының класы, оны жұмыс орны мен сипатына сәйкес
қауіпсіздік тұрғысынан қолдану мүмкіндігі;
2) электр желісіндегі кернеу мен ток жиілігінің электр аспабының
электр қозғалтқышының кернеуі мен ток жиілігіне сәйкестігі;
3) қорғаныш ажырату құрылғысының жұмыс қабілеттілігі (жұмыс
жағдайына байланысты);
4) алмалы-салмалы құралды бекіту сенімділігі.
Электр аспабының сыныптары электр тогының зақымдануынан
қорғауды жүзеге асыру тәсіліне байланысты мынадай:
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►0 класс - электр тогынан қорғаныс негізгі оқшаулаумен қамтамасыз
етілетін электр құралы; ашық өткізгіш бөліктердің (егер бар болса)
стационарлық сымның қорғаныс өткізгішімен электрлік байланысы жоқ;
►I класс-электр тогынан қорғаныс негізгі оқшаулаумен және жанасуға
болатын ашық өткізгіш бөліктерді стационарлық сымның қорғаныс
өткізгішімен байланыстырумен қамтамасыз етілетін электр құралы;
►II класс-электр тогынан қорғаныс қос немесе күшейтілген
оқшаулауды қолдану арқылы қамтамасыз етілетін электр құралы;
►III класс-электр тогынан қорғаныс 50 В-тан аспайтын қауіпсіз ультра
төмен кернеу көзінен қоректенуге негізделген және қауіпсіз ультра төмен
кернеуден жоғары кернеулер пайда болмайтын электр құралы.
Оқшаулама бүлінген жағдайда кернеуде болуы мүмкін I сыныпты
электр аспабының жанасуға қолжетімді металл бөлшектері жерге тұйықтау
қысқышына жалғанады. II және III сыныпты электр аспабы жерге
қосылмайды.
Электр аспабының корпусын жерге тұйықтау жұмыс тогының өткізгіші
ретінде бір мезгілде қызмет етпеуі тиіс қоректендіруші кабельдің арнайы
талсымының көмегімен жүзеге асырылады. Бұл үшін нөлдік жұмыс сымын
пайдалануға тыйым салынады.
Қауіптілігі жоғары үй-жайларда 0 және I сыныпты электр аспабын
пайдалана отырып жұмыс істейтін қызметкерлердің электр қауіпсіздігі
бойынша II-ден төмен емес тобы болуы тиіс.
Қосалқы жабдықты (трансформаторларды, жиілікті түрлендіргіштерді,
қорғаныштық ажырату құрылғыларын) электр желісіне қосуды және оны
желіден ажыратуды электр қауіпсіздігі бойынша III төмен емес тобы бар
электр техникалық персонал орындауы тиіс.
Түрлендіргіштердің, төмендеткіш трансформаторлардың және қауіпсіз
оқшаулағыш трансформаторлардың (бұдан әрі - бөлгіш трансформаторлар)
корпустары бастапқы ораманы қоректендіретін желінің бейтарап режиміне
байланысты жерге тұйықталады немесе нөлденеді.
Бөлгіш трансформаторлардың немесе бөлек орамалары бар
түрлендіргіштердің екінші орамасын жерге тұйықтауға жол берілмейді.
Орын ауыстыру мүмкіндігі шектеулі ыдыстарда, аппараттарда және
басқа да металл құрылыстарда тек бір ғана электр аспабы автономды
қозғалтқыш-генераторлық қондырғыдан, бөлгіш трансформатордан немесе
бөлгіш орамалары бар жиілік түрлендіргіштен, сондай-ақ III сыныпты электр
аспабынан қуат алатын жағдайда I және II сыныпты электр аспабымен
жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда қуат көзі ыдыстан тыс, ал оның
екінші тізбегі жерге қосылмаған.
Қосалқы жабдықты (трансформаторларды, жиілік түрлендіргіштерін,
қорғаныш ажырату құрылғыларын) желіге қосуды (ажыратуды), оны
тексеруді, сондай-ақ ақаулықтарды жоюды электр техникалық персонал
орындайды.
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Электр аспабының жұмыс бөлігін патронға орнату және оны патроннан
алу, сондай-ақ электр аспабын реттеу электр аспабын желіден ажыратқаннан
және оны толық тоқтатқаннан кейін орындалуы тиіс.
Электр аспабымен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
1) кернеуі 50 В дейінгі электр құралын автотрансформатор, резистор
немесе потенциометр арқылы жалпы пайдаланудағы электр желісіне қосу;
2) электр аспабы қосылған трансформаторды немесе жиілік
түрлендіргішті ыдыстардың ішіне (қазандықтардың барабандары мен
оттықтарын,
трансформаторлардың
бактарын,
турбиналардың
конденсаторларын) кіргізуге жол берілмейді.
Жер асты құрылыстарындағы жұмыстар кезінде, сондай-ақ Жер
жұмыстары кезінде трансформатор осы құрылыстардан тыс болуы тиіс;
3) электр аспабының кабелін тартуға, оған жүк қоюға, оның
арқандармен, электрмен дәнекерлеу кабельдерімен және газбен дәнекерлеу
жеңдерімен қиылысуына жол беруге жол берілмейді;
4) электр аспабымен кездейсоқ тіреулерден (терезе алды тақтайлары,
жәшіктер, орындықтар), қосалқы сатыларда және басқыштарда жұмыс
істеуге тыйым салынады;
5) жоңқаны немесе үгіндіні қолмен алып тастау (жоңқаны немесе
үгіндіні электр аспабы толық тоқтағаннан кейін арнайы ілгектермен немесе
щеткалармен алып тастау керек);
6) мұздалған және дымқыл бөлшектерді электр аспабымен өңдеу;
7) желіге қосылған электр құралын қараусыз қалдыруға, сондай-ақ оны
онымен жұмыс істеуге құқығы жоқ адамдарға беруге;
8) электр аспабын, кабельді және штепсельді қосылыстарды дербес
бөлшектеуге және жөндеуге (ақаулықтарды жоюға).
Электр бұрғымен жұмыс істеу кезінде бұрғылауға жататын заттар
сенімді бекітілуі тиіс.
Тыйым салынады:
- электр бұрғысының айналмалы жұмыс органын қолмен ұстау;
- жұмыс істеп тұрған электр бұрғысын басу үшін иінтіректі қолдану.
Тегістеу машиналарында, араларда және тақтайшаларда жұмыс
бөлігінің қорғаныс қоршауы болуы тиіс.
Тамшылар мен шашырау әсерінен қорғалмаған және айырым белгілері
жоқ (үшбұрыштағы тамшы немесе екі тамшы) электр аспабымен тамшылар
мен шашырау әсерінен, сондай-ақ қар жауған немесе жаңбыр жауған кезде
ашық алаңдарда жұмыс істеуге тыйым салынады.
Мұндай электр аспабымен үй - жайлардан тыс жерде тек құрғақ ауа
райында, ал жаңбыр немесе қар жауған кезде-құрғақ жерде немесе төсеніште
қалқаның астында жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
Электр құралымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары жұмыс
жүргізілетін жерге байланысты болады және электр қондырғыларын
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пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың талаптарын ескере
отырып қамтамасыз етіледі.
Тыйым салынады:
- аса қауіпті үй-жайларда және ерекше қолайсыз жағдайлар болған
кезде (ыдыстарда, аппараттарда және жылжыту және шығу мүмкіндігі
шектеулі басқа да металл ыдыстарда) 0 сыныпты электр аспабымен жұмыс
істеу);
- ерекше қолайсыз жағдайлар болған кезде (ыдыстарда, аппараттарда
және қозғалу және шығу мүмкіндігі шектеулі басқа да металл ыдыстарда) I
класты электр аспабымен жұмыс істеу.
III сыныпты электр аспабымен барлық үй-жайларда электрден қорғау
құралдарын қолданбай жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
II сыныпты электр аспабымен, жұмыс істеуге тыйым салынған ерекше
қолайсыз жағдайларда (ыдыстарда, аппараттарда және басқа да металл
сыйымдылықтарда қозғалу және шығу мүмкіндігі шектеулі) жұмыс істеуден
басқа, барлық үй-жайларда электрден қорғау құралдарын қолданбай жұмыс
істеуге рұқсат етіледі.
Электр аспабы кенеттен тоқтаған кезде, электр аспабын бір жұмыс
орнынан екіншісіне ауыстырған кезде, сондай-ақ электр аспабының
жұмысында ұзақ үзіліс болған кезде және ол аяқталғаннан кейін электр
аспабы электр желісінен штепсель айырымен ажыратылуы тиіс.
Егер жұмыс кезінде электр аспабының ақаулығы анықталса немесе
онымен жұмыс істейтін адам электр тогының әсерін сезінсе, жұмыс
тоқтатылуы тиіс, ал ақаулы электр аспабы тексеру және жөндеу үшін
тапсырылуы тиіс (қажет болған жағдайда).
Электр аспабы мен айлабұйымдар (оның ішінде қосалқы жабдық:
трансформаторлар, жиілікті түрлендіргіштер, қорғау-ажырату құрылғылары,
кабель-ұзартқыштар) 6 айда кемінде бір рет электр қауіпсіздігі бойынша IIIден төмен емес тобы бар, электр аспабы мен айлабұйымдарды ақаусыз күйде
ұстауға жұмыс беруші тағайындаған қызметкердің кезеңдік тексеруінен өтуі
тиіс.
Электр құралдары мен құрылғыларды мерзімді тексеруге мыналар
кіреді:
- сыртқы тексеру монтаждау;
- жұмысты бос жүрісте кемінде 5 минут тексеру;
- "қосу" жағдайында ажыратқыш кезінде 1 минут ішінде 500В кернеуге
мегомметрмен оқшаулау кедергісін өлшеу, бұл ретте оқшаулау кедергісі
кемінде 0,5 МОм болуы тиіс;
- жерге тұйықтау тізбегінің жарамдылығын тексеру (I класты электр
аспабы үшін).
Электр аспабын тексеру нәтижелері журналға жазылады.
Электр аспабының, төмендететін және бөлетін трансформаторлардың,
жиілікті түрлендіргіштердің корпустарында түгендеу нөмірлері көрсетілуі
тиіс.
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Кезекті сынау, техникалық қызмет көрсету мерзімі өткен немесе
мынадай ақаулардың ең болмағанда біреуі туындаған кезде электр
аспабымен жұмыс істеуге тыйым салынады:
1) штепсельдік қосылыстың, кабельдің немесе оның қорғаныш түтігінің
зақымдануы;
2) щетка ұстағыш қақпағының зақымдануы;
3) коллектордағы щеткалардың ұшқындауы, оның бетінде дөңгелек
оттың пайда болуымен қатар жүреді;
4) редуктордан немесе желдету арналарынан майдың ағуы;
5) жанып тұрған оқшаулауға тән түтіннің немесе иістің пайда болуы;
6) жоғары шу, тықылдау, дірілдің пайда болуы;
7) корпустық бөлшекте, тұтқада, қорғаныс қоршауында жарықтардың
сынуы немесе пайда болуы;
8) электр аспабының жұмыс бөлігін бүлдіру;
9) корпустың металл бөліктері мен қоректік шанышқының нөлдік
қысқыш істігі арасындағы электр байланысының жоғалуы;
10) іске қосу құрылғысының ақаулығы.
Электр аспабын дайындаушы ұйымның техникалық құжаттамасында
көрсетілген электр аспабын сақтау шарттарына қойылатын талаптарды
ескере отырып, электр аспабының сақталуын қамтамасыз ететін арнайы
стеллаждармен, сөрелермен және жәшіктермен жабдықталған құрғақ үйжайда сақтау керек.
Электр құралын екі қатарға және одан да көп орамасыз сақтауға тыйым
салынады.
Электр аспабын тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмайтын
сақтық шаралары қабылдануы тиіс. Бұл ретте дайындаушы ұйымның
техникалық құжаттамасының талаптарын басшылыққа алу қажет.
Абразивтік шеңберлермен жұмыс істеу жөніндегі талаптар.
Ажарлау және кесу дөңгелектері пайдалануға беру алдында
дайындаушы-ұйымның техникалық құжаттамасының және абразивтік
аспапқа қойылатын қауіпсіздік талаптарын белгілейтін техникалық
регламенттердің талаптарына сәйкес механикалық беріктікке сыналуы тиіс.
Механикалық беріктікке сынаудан кейін шеңберде бояумен белгі қойылуға
немесе сынақтың реттік нөмірін, сынақ күнін және сынауды жүргізген
қызметкердің қолын көрсете отырып, шеңбердің жұмыс істемейтін бетіне
арнайы жапсырма желімделуге тиіс.
Элбороқұрамды қабаты қабыршақтанған, сондай-ақ механикалық
беріктікке сынау туралы белгісі жоқ немесе сақтау мерзімі өткен жер
бетіндегі жарықтары бар ажарлау және кесу дөңгелектерін пайдалануға
тыйым салынады.
Химиялық өңдеуге немесе механикалық қайта өңдеуге ұшыраған
ажарлау дөңгелектері (эльборлардан басқа), сондай-ақ сақтау мерзімі өткен
дөңгелектер механикалық беріктікке қайта сыналуы тиіс.
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Тегістеу және кесу шеңберлерін механикалық беріктікке сынау
нәтижелері Журналға енгізіледі.
Қолмен тегістейтін және тасымалды маятникті құралмен жұмыс істеу
кезінде шеңбердің жұмыс жылдамдығы 80 м/с аспауы тиіс.
Тегістеу машинасымен жұмыс басталғанға дейін оның қорғаныш
қаптамасы қолмен айналу кезінде шеңбер қаптамамен жанаспайтындай етіп
бекітілуі тиіс.
Қорғағыш қаптамаларсыз металл түйреуіштерге желімделген диаметрі
30 мм дейін ажарлағыш бастиектері бар машиналарда жұмыс істеуге жол
беріледі. Бұл жағдайда қорғаныс көзілдірігін немесе бет қорғаныс
қалқандарын қолдану міндетті болып табылады.
Абразивті құралды пневматикалық тегістеу машинасының білігіне
орнатқан кезде қону бос болуы керек; шеңбер мен ернемектердің арасында
қалыңдығы 0,5-1 мм картоннан жасалған серпімді төсемдер орнатылуы
керек.
Шеңбер оның радиалды немесе осьтік соғылуы болмайтындай етіп
орнатылуы және бекітілуі тиіс.
Керамикалық және бакелиттік байламдардағы тегістеуіш дөңгелектер,
дискілер мен бастиектер шпиндельдің айналу жиілігіне және тегістеуіш
түріне байланысты таңдалуы тиіс.
Майлау-салқындату сұйықтығын (бұдан әрі - СКС) қолдана отырып,
смс қолданбай жұмыс істеуге арналған құралмен жұмыс істеуге, сондай-ақ
егер ол осы жұмыс түріне арналмаса, шеңбердің бүйір (бүйір) беттерімен
жұмыс істеуге тыйым салынады.
Абразивтік және эльбор аспаптарымен жұмыс істеу кезінде тыйым
салынады:
1) бұйымдарды қолмен беретін станоктарда ажарлағыш дөңгелекке
өңделетін бөлшектерді басу күшін арттыру үшін иінтіректі пайдалану;
2) станокта қатаң бекітілмеген бұйымдарды ажарлау дөңгелектерімен
өңдеу кезінде жұмыс уақытында қол кісендерін қайта орнатуға;
3) айналмалы шеңберді оған қандай да бір затты басу арқылы тежеу;
4) шеңберді бекіту кезінде гайка кілттеріне және соқпалы аспапқа
саптамаларды қолдануға жол берілмейді.
Осы мақсаттарға арналған қол ажарлағыш машиналармен металды кесу
немесе кесу жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде осы қол ажарлағыш
машиналарға
дайындаушы-ұйымның
техникалық
құжаттамасының
талаптарына сәйкес келетін шеңберлер қолданылуы тиіс.
Қолмен тегістеу машинасы үшін шеңбердің маркасы мен диаметрін
таңдау тегістеу машинасының бос жүрісіне сәйкес келетін максималды
айналу жиілігін ескере отырып жасалуы керек.
Бөлшектерді жылтырату және тегістеу қолдың жарақат алу мүмкіндігін
болдырмайтын арнайы құрылғылар мен мандрелдерді қолдану керек.
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Қауіпсіз ұстау үшін арнайы құрылғылар мен түзеткіштерді қажет
етпейтін бөлшектермен жұмыс механикалық әсерлерден қолды жеке қорғау
құралдарын қолдана отырып жүргізілуі тиіс.
Пневматикалық құралдармен жұмыс істеу жөніндегі талаптар
Пневматикалық құрал - сайманмен (бұдан әрі-пневмоқұрал) жұмыс
істеу кезінде қызметкер:
1) пневмоқұралдың жұмыс бөлігі дұрыс қайралған және зақымдары,
жарықтары, шұңқырлары және қылтанақтары болмаған;
2) пневмоқұралдың бүйір қырларында өткір қырлары болмаған;
3) шұңқыр тегіс, жоңқаларсыз және жарықтарсыз болды, өздігінен
құлап кетпес үшін жеңнің мөлшеріне сәйкес келді, мықтап бекітілген және
дұрыс орналастырылған.
Төлкеде люфт болған кезде астарларды қолдануға (сыналауға) немесе
пневмоқұралмен жұмыс істеуге тыйым салынады.
Пневмоқұрал үшін иілгіш құбыршектер қолданылады. Зақымдалған
шлангтарды пайдалануға тыйым салынады.
Құбыршектерді пневмоқұралға жалғау және оларды ниппельдер немесе
штуцерлер мен тарту қамыттарының көмегімен өзара қосу қажет.
Құбыршектерді пневмоқұралға қосуға және оларды қандай да бір өзге
тәсілмен өзара қосуға тыйым салынады.
Құбыршектерді пневмоқұралға және құбыржолға қосу орындары,
сондай-ақ құбыршектерді өзара қосу орындары ауа өткізбеуі тиіс.
Шланг пневмоқұралға қосылғанға дейін ауа магистралі үрленуі тиіс, ал
шланг магистральға қосылғаннан кейін шланг та үрленуі тиіс. Үрлеу кезінде
құбыршектің бос ұшы бекітілуі тиіс.
Пневмоқұрал футоркадағы торды тазалағаннан кейін құбыршекке
қосылуы тиіс.
Құбыршекті ауа магистраліне және пневмоқұралға қосу, сондай-ақ оны
ажырату бекіту арматурасы жабық болған кезде жүргізілуі тиіс. Шланг оның
кездейсоқ
зақымдану немесе
оған
көлікпен
кіру мүмкіндігін
болдырмайтындай етіп орналастырылуы тиіс.
Пневмоқұралдың құбыршектерін жұмыс кезінде тартуға және
майыстыруға тыйым салынады. Сондай-ақ құбыршектерді тростармен,
кабельдермен және газбен дәнекерлеу түтіктерімен кесіп өтуге жол
берілмейді.
Ауа пневматикалық құралға оны жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін
ғана беру керек.
Пневмоқұралдың бос жүрісте жұмыс істеуіне оны жұмыс басталар
алдында сынап көру кезінде ғана жол беріледі.
Пневмоқұралмен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
- баспалдақтардан және баспалдақтардан жұмыс істеу;
- пневмоқұралды оның жұмыс бөлігінен ұстап тұру;
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- шлангта Сығылған ауа болған кезде пневматикалық құралдың жұмыс
бөлігін түзету, реттеу және өзгерту;
- пневматикалық құралды тасымалдау үшін шлангты немесе құралдың
жұмыс бөлігін пайдаланыңыз. Пневматикалық құралды тек тұтқасынан алып
жүру керек;
- бос соққылар кезінде жұмыс бөлігінің өздігінен ұшып кетуін
болдырмайтын құрылғыларсыз соққы әсері бар пневмоқұралмен жұмыс
істеу.
Құбыршектер үзілген кезде тиек арматурасын жабумен пневмоқұралға
сығылған ауаның кіруін дереу тоқтату керек.
Жұмыс беруші пневмоқұралдың жарамды күйде болуына жауапты
болып тағайындаған қызметкер пневмоқұралдың жағдайы мен жұмыс
жағдайларына қарамастан, 6 айда кемінде бір рет оны бөлшектеуге, жууға,
бөлшектерді майлауға және Роторлық қалақтарды құюға, ал тексеру кезінде
табылған бүлінген немесе тозған бөліктерді жаңаларына ауыстыруға тиіс.
Пневмоқұралды жинағаннан кейін дайындаушы ұйымның техникалық
құжаттамасына сәйкес шпиндельдің айналу жиілігін реттеу және
пневмоқұралдың бос жүрістегі жұмысын 5 минут бойы тексеру жүргізілуі
тиіс.
Тексеру нәтижелері журналға енгізіледі.
Пневмоқұралды пайдалану процесінде қажеттілігіне қарай оның бекіту
бөлшектері тартылуға тиіс. Пневмоқұралдың жұмысы аяқталғаннан кейін
ластанудан тазартылуы және қоймаға тапсырылуы тиіс.
3.7.1 Апаттар мен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі ісшараларды әзірлеу
Өндірістік жарақаттану мәселесімен айналыса отырып, осы
құбылыстың түпкі себептерін түсіну керек. Мұны жарақаттануға тікелей
әкелетін себептер деп санауға болмайды (мысалы, жабдықтың төмен сапасы,
қорғаныс құралдарының болмауы, бақылаудың болмауы, қызметкерлердің
біліктілігінің төмендігі – олардың барлығы төменде қарастырылады), бірақ
олардың пайда болуына жағдай жасайды.
Алайда, бүгінгі таңда адам үшін жаңа, заманауи және қауіпсіз
технологияларды енгізуге қарамастан, жарақаттану айтарлықтай проблема
болып табылатын көптеген салалар бар. Осылайша, Қазақстандағы өндірістік
жарақаттану деңгейі бірінші кезекте өндірістің технологиялық деңгейімен
анықталады деп айтуға болады. Сонымен қатар, статистикалық мәліметтер
осы көрсеткіштің тіркелу деңгейі бойынша аймақтан аймаққа қарай өте
ерекшеленеді.
Әрине, жоғарыда айтылған себептерді түсінбестен жаһандық
проблемаларды түсіну өндірістегі жарақат мәселесі туралы толық түсінік
бере алмайды.
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Өндірістік жарақат-бұл адам ағзасының кенеттен зақымдануы және
өндірістегі жазатайым оқиғадан туындаған еңбекке қабілеттілігін жоғалту
[14]. Өндіріске байланысты жазатайым оқиғалардың қайталануы өндірістік
жарақат деп аталады.
Жазатайым оқиғалар бөлінеді:
- зардап шеккендер саны бойынша-бір адамға (бір адам зардап шекті)
және топтық (бір уақытта екі немесе одан да көп адам зардап шекті);
- ауырлығы бойынша-жеңіл (инъекциялар, сызаттар, абразиялар), ауыр
(сүйек сынуы, контузия), өліммен аяқталған (жәбірленуші қайтыс болады);
- жағдайларға байланысты-өндіріспен байланысты, өндіріспен
байланысты емес, бірақ жұмыспен байланысты және тұрмыстағы жазатайым
оқиғалар.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі техникалық
іс-шаралар.
Өндірістік жарақаттанудың, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігінің
алдын алуды қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары мынадай шараларды
қолдану арқылы іске асырылады:
► Қауіпті және зиянды әсер ететін бастапқы материалдармен,
дайындамалармен, жартылай фабрикаттармен, жиынтықтармен, дайын
өнімдермен және өндірістік қалдықтармен жұмысшылардың тікелей
байланысын жою;
► Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың пайда болуымен
байланысты технологиялық процестер мен операцияларды, көрсетілген
факторлар жоқ немесе шекті рұқсат етілген концентрациялардан,
деңгейлерден аспайтын процестер мен операцияларды ауыстыру;
► Кешенді механикаландыру, автоматтандыру, қауіпті және зиянды
өндірістік факторлар болған кезде технологиялық процестер мен
операцияларды қашықтықтан басқаруды қолдану;
► Жабдықты герметизациялау;
► Қызметкерлердің ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын
қолдану;
► Өндірістік процесті басқару және бақылау жүйелерінің қауіпсіздігін,
оның ішінде оларды автоматтандыруды дамыту;
► Апат болған жағдайда қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың
алдын алуға бағытталған шараларды қолдану;
► Қалдықсыз технологияларды қолдану, егер бұл мүмкін болмаса,
зиянды өндірістік факторлардың көзі болып табылатын қалдықтарды
уақтылы жою, залалсыздандыру және көму;
► Сигнал түстері мен қауіпсіздік белгілерін пайдалану;
Еңбек пен демалыстың ұтымды режимдерін қолдану.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі техникалық
іс-шаралардың ішінде негізгі мән ұжымдық қорғау құралдарына тиесілі.
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Жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ) - қызметкер зиянды және қауіпті
өндірістік факторлардың әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-ақ
ластанудан қорғау үшін пайдаланатын құралдар.
Ұжымдық қорғау құралдары мақсатына қарай мынадай түрлерге
бөлінеді:
► өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарының ауа ортасын қалыпқа
келтіру құралдары;
► өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарын жарықтандыруды
қалыпқа келтіру құралдары;
► иондаушы сәулеленудің жоғарылауынан қорғау құралдары;
► инфрақызыл сәулеленудің жоғарылауынан қорғау құралдары;
► ультракүлгін сәулеленудің жоғары немесе төмен деңгейінен қорғау
құралдары;
► электромагниттік сәулеленудің жоғарылауынан қорғау құралдары;
► магниттік және электр өрістерінің жоғары кернеуінен қорғау
құралдары;
► лазерлік сәулеленудің жоғарылауынан қорғау құралдары;
► жоғары шу қорғау құралдары;
► дірілдің жоғарылауынан қорғау құралдары (жалпы және жергілікті);
► ультрадыбыспен қорғау құралдары;
► инфрадыбыстық тербелістердің жоғары деңгейінен қорғау
құралдары;
Электр тогынан қорғау.
► статикалық электр қуатының жоғарылауынан қорғау құралдары;
► жабдықтардың, материалдардың, дайындамалардың беттерінің
жоғары немесе төмен температурасынан қорғау құралдары;
► жоғары немесе төмен ауа температурасынан және температураның
өзгеруінен қорғау құралдары;
► механикалық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
► химиялық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
► биологиялық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
► биіктіктен құлаудан қорғау құралдары.
Ұжымдық қорғау құралдары олардың тиімді жұмысын және олардың
қорғау функцияларын орындауын қамтамасыз ету мақсатында үнемі
техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге, реконструкциялауға және
жаңғыртуға ұшырауы тиіс.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі ұйымдастыру
іс-шаралары.
Өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі негізгі ұйымдастыру
іс-шараларына уақтылы және сапалы жүргізуді жатқызу керек:
► еңбекті қорғау бойынша оқыту және еңбекті қорғау талаптарын,
жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін білуді тексеру;
► еңбекті қорғау және өртке қарсы нұсқаулықтардың барлық түрлері;
► тәжірибе және қайталау;
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► апатқа қарсы және өртке қарсы жаттығулар;
► арнайы дайындық;
► қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алудың маңызды
ұйымдастырушылық шаралары ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару
жүйесінің (ЕҚБЖ) әзірленуі және тиімді жұмыс істеуі, ұйымның лауазымды
тұлғалары арасында еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы
міндеттерді бөлу, ғимараттардың, құрылыстардың, машиналардың,
тетіктердің, жабдықтардың жарамды жағдайы мен қауіпсіз пайдаланылуы
үшін жауапты адамдарды тағайындау, қауіптілігі жоғары жұмыстардың
орындалуын жасақ-рұқсатпен, өкіммен, ағымдағы пайдалану тәртібімен
орындалатын жұмыстар тізбесімен және т. б. ресімдеу болып табылады.
Өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалар жұмыспен
байланысты жазатайым оқиғаларға (тізбеге, мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру жөніндегі құралдарды тағайындау және төлеу тәртібі туралы
ережеге сәйкес) немесе тұрмыстағы жазатайым оқиғаларға жатқызылуы
мүмкін.
Егер жазатайым оқиға кәсіпорынның мүддесі үшін оның шегінен тыс
жерде (жұмыс істеу немесе жұмыс істеу жолында) қандай да бір ісәрекеттерді орындау кезінде орын алса, ол жұмыспен байланысты деп
танылады. Кәсіптік топтардың сақтандыру делегаттары жұмыспен
байланысты жазатайым оқиғалардың, сондай-ақ тұрмыстық жарақаттардың
мән-жайларын анықтап, еңбекті қорғау комиссиясына хабарлайды.
Кәсіпорын аумағында және өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергептексеру ережесінде арнайы айтылған орындарда болған жазатайым оқиғалар
тергеп-тексерілуге тиіс.
Жазатайым оқиға болған учаске басшысы:
- зардап шегушіге дәрігерге дейінгі көмек шараларын ұйымдастыру
және оны ауруханаға жатқызу;
- қайталанған жағдайдың алдын алу бойынша шаралар қабылдау;
- жазатайым оқиға туралы кәсіпорын басшысына және кәсіподақ
комитетіне шұғыл хабарлау;
- 3 тәулік ішінде еңбекті қорғау жөніндегі аға қоғамдық инспектормен
және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженермен бірлесіп жазатайым
оқиғаны тергеп-тексеру;
-екі данада Н-1 нысаны бойынша жазатайым оқиға туралы акт жасау
және оны кәсіпорын басшысына жіберу.
Актіні кәсіпорын басшысы бекітеді және ұйымның мөрімен
куәландырады. Актінің бір данасы зардап шегушіге беріледі. Екінші дана
тергеп-тексеру материалдарымен бірге жазатайым оқиға кезінде зардап
шеккен адамның негізгі жұмыс (оқу, қызмет) орны бойынша ұйымда 45 жыл
бойы сақталады.
Басшы топтық, өлім немесе ауыр жағдай туралы кәсіпорынға қызмет
көрсететін кәсіподақтың техникалық инспекторына, жоғары тұрған
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шаруашылық органына, кәсіпорын орналасқан жердегі прокуратураға дереу
хабарлауға міндетті.
Мұндай әрбір жағдайды әкімшіліктің, кәсіподақ комитетінің, Жоғары
тұрған шаруашылық органы өкілдерінің қатысуымен кәсіподақтың
техникалық инспекторы арнайы тексеруге тиіс. Әкімшілік зардап шеккен
адаммен болған жазатайым оқиғаның салдары туралы кәсіподақ комитетінің,
кәсіподақтың техникалық инспекторының және инженер бөлімінің атына
хабарлама жібереді.
Жазатайым оқиға, егер ол қызметкермен жеке мақсатта қандай да бір
заттарды дайындау кезінде немесе материалдарды ұрлау кезінде болса;
өндірісте қолданылатын заттардың әсер етуінің нәтижесі болып
табылмайтын мас болу салдарынан және т. б. болса, өндіріспен байланысты
деп танылмайды.
Егер әкімшілік өндірістегі жазатайым оқиғаның жоқтығы туралы
қорытындыға келсе, онда ол бұл мәселені кәсіподақ комитетінің қарауына
алуға міндетті. Кәсіподақ органы әкімшіліктің ұсынысымен келіскен
жағдайда Н-1 нысанындағы актіде (жоғарғы оң жақ бұрышында) "жазатайым
оқиға өндіріспен байланысты емес" деген жазу жазылады және оны төраға
куәландырады. Мұндай жазатайым оқиғалар есепке кірмейді.
Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалар үшін әкімшілік жауап
береді, ал зардап шегушіге уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша
кәсіпорын қаражаты есебінен орташа табысы мөлшерінде құралы төленеді.
Жарақат салдарынан немесе денсаулығына өзге де зақым келген
мүгедектік жағдайында жәбірленушіге зейнетақы тағайындалады. Бұдан
басқа, оған еңбекке қабілеттілігінен айрылу салдарынан жоғалтқан орташа
айлық табысы мен мүгедектігі бойынша зейнетақы арасындағы айырма
мөлшерінде материалдық залал өтеледі.
Өндірістік жарақаттанудың пайда болу себептері.
Өндірістік жарақаттармен күресудің маңызды шарттарының бірі оның
пайда болу себептерін жүйелі түрде талдау болып табылады, олар
техникалық және ұйымдастырушылық болып бөлінеді.
Техникалық себептер көп жағдайда жабдықтың құрылымдық
кемшіліктерінің, жарықтың жеткіліксіздігінің, қорғаныс құралдарының,
қоршау құрылғыларының және т. б. ақауларының нәтижесінде пайда болады.
Ұйымдастырушылық себептерге мыналар жатады: жұмысшылардың
дайын болмауына байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтамау, еңбек және
өндірістік тәртіптің төмендігі, жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы,
өндірістік процесті тиісті бақылаудың болмауы және т. б.
Жарақаттануды талдау нәтижелері көбінесе өндірістегі жазатайым
оқиғалар туралы актілердің сенімділігі мен мұқият болуына байланысты.
Н-1 нысанындағы актілердің негізінде ұйым әкімшілігі 7-Н нысаны
бойынша өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап
шеккендер туралы есеп жасайды.
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Бұл есепке ұзақтығы үш жұмыс күнінен асатын еңбекке
қабілеттілігінен айрылуға әкеп соққан жазатайым оқиғалар ғана кіреді (оның
ішінде өліммен аяқталған және емдеуші дәрігердің қорытындысы бойынша
негізгі мамандықтан басқа жұмысқа ауысқан кезде де).
Жұмыс орнында қауіпсіз еңбек тәсілдерін оқыту.
Кәсіпорынның
барлық
жұмысшыларымен
олардың
жұмыс
орындарында қауіпсіз жұмыс тәсілдері мен әдістеріне оқыту жүргізілуі тиіс.
Оқытудың бұл түрі тек практикалық болып табылады және теориялық оқу
курсынан кейін немесе еңбекті қорғау бойынша нұсқаулардан кейін
өткізіледі. Оқыту әр жұмысшымен де, сол жұмысты орындайтын
жұмысшылар тобымен де жеке жүргізілуі мүмкін.
Кәсіпорын қызметкерлерінің мынадай санаттары мен кәсіптерімен
жұмыс орнында Еңбектің қауіпсіз тәсілдеріне оқыту талап етілмейді:
► Зауыттық басқару қызметкерлері, инженерлер, техниктер және т. б.;
►Қызметтік үй-жайларды тазалаушылар. Өндірістік үй-жайларды
жинаушылармен бірге оқытуды жүргізу міндетті;
►Жұмыс орнында арнайы қорғаныс құралдары мен қаруды
қолданбайтын күзетшілер, кезекшілер, күзетшілер;
Қызметкерлердің бұл тізбесі үлгі болып табылады және әрбір нақты
жағдайда бөлімше басшысы маманмен, ал жекелеген жағдайларда кәсіподақ
комитетімен келісім бойынша шешеді.
Өндірістік жарақаттанудың, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігінің
алдын алуды қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары мынадай шараларды
қолдану арқылы іске асырылады:
1. Қауіпті және зиянды әсер ететін бастапқы материалдармен,
дайындамалармен,
жартылай
фабрикаттармен,
жиынтықтаушы
бұйымдармен, дайын өніммен және өндіріс қалдықтарымен қызметкерлердің
тікелей байланысын жою;
2. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың туындауымен
байланысты технологиялық процестер мен операцияларды көрсетілген
факторлар жоқ немесе шекті жол берілетін шоғырланулардан, деңгейлерден
аспайтын процестермен және операциялармен ауыстыру;
3. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар болған кезде
технологиялық процестер мен операцияларды кешенді механикаландыру,
автоматтандыру, қашықтықтан басқаруды қолдану;
4. Жабдықты герметизациялау;
5. Қызметкерлердің ұжымдық және жеке қорғану құралдарын қолдану;
6. Өндірістік процесті басқару және бақылау жүйелерінің қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін, оларды автоматтандыруды қоса алғанда, әзірлеу;
7. Апат жағдайында қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың
пайда болуын болдырмауға бағытталған шараларды қолдану;
8. Қалдықсыз технологияларды қолдану, ал егер бұл мүмкін болмаса,
зиянды өндірістік факторлардың көзі болып табылатын қалдықтарды
уақтылы жою, залалсыздандыру және көму;
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9. Сигналдық түстер мен қауіпсіздік белгілерін пайдалану;
10. Еңбек пен демалыстың ұтымды режимдерін қолдану.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі техникалық
іс-шаралардың ішінде негізгі мән ұжымдық қорғау құралдарына тиесілі.

71-сурет - Ұжымдық қорғаныс құралдары
Ұжымдық қорғау құралдары мақсатына қарай мынадай түрлерге
бөлінеді:
 өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарының ауа ортасын қалыпқа
келтіру құралдары;
 өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарын жарықтандыруды
қалыпқа келтіру құралдары;
 иондаушы сәулеленудің жоғары деңгейінен қорғау құралдары;
 инфрақызыл сәулеленудің жоғары деңгейінен қорғау құралдары;
 ультракүлгін сәулеленудің жоғары немесе төмен деңгейінен қорғау
құралдары;
 электромагниттік
сәулеленудің жоғары деңгейінен қорғау
құралдары;
 магниттік және электр өрістерінің жоғары кернеулігінен қорғау
құралдары;
 лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейінен қорғау құралдары;
 жоғары шу деңгейінен қорғау құралдары;
 дірілдің жоғары деңгейінен қорғау құралдары (жалпы және
жергілікті);
 ультрадыбыстың жоғары деңгейінен қорғау құралдары;
 инфрадыбыстық
тербелістердің жоғары деңгейінен қорғау
құралдары;
 электр тогынан қорғау.
 статикалық электр қуатының жоғарылауынан қорғау құралдары;
 жабдықтардың,
материалдардың,
дайындамалардың
үстіңгі
қабаттарының жоғары немесе төмен температурасынан қорғау құралдары;
 денсаулық сақтау, жоғары немесе төменгі температурадан, ауаның
температуралық айырмашылықтарын;
 механикалық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
 химиялық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
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биологиялық факторлардың әсерінен қорғау құралдары;
 биіктіктен құлаудан қорғау құралдары.
Ұжымдық қорғау құралдары олардың тиімді жұмысын және олардың
қорғау функцияларын орындауын қамтамасыз ету мақсатында үнемі
техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге, реконструкциялауға және
жаңғыртуға ұшырауы тиіс.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі
ұйымдастыру іс-шаралары.
Өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі негізгі ұйымдастыру
іс-шараларына уақтылы және сапалы жүргізуді жатқызу керек:
 еңбекті қорғау бойынша оқыту және еңбекті қорғау талаптарын
білуін тексеру, жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдері;
 еңбекті қорғау және өртке қарсы нұсқамалардың барлық түрлері;
 тағылымдамалар және қайталау;
 апатқа қарсы және өртке қарсы жаттығулар;
 арнайы дайындық;
 қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алудың маңызды
ұйымдастырушылық шаралары ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару
жүйесінің (ЕҚБЖ) әзірленуі және тиімді жұмыс істеуі, ұйымның лауазымды
тұлғалары арасында еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы
міндеттерді бөлу, ғимараттардың, құрылыстардың, машиналардың,
тетіктердің, жабдықтардың жарамды жағдайы мен қауіпсіз пайдаланылуы
үшін жауапты адамдарды тағайындау, қауіптілігі жоғары жұмыстардың
орындалуын жасақ-рұқсатпен, өкіммен, ағымдағы пайдалану тәртібімен
орындалатын жұмыстар тізбесімен және т. б. ресімдеу болып табылады.
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Өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралар
жарақаттану себептерінің негізгі үш түрін: 1) техникалық, 2)
ұйымдастырушылық және 3) жеке тұлғаларды болдырмауға байланысты.
1. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың техникалық себептері
технологиялық процестерді жетілдіру, конструктивтік кемшіліктері мен
үлкен тозуы бар жабдықты ауыстыру, жабдықтардың, ғимараттар мен
құрылыстардың, ұжымдық және жеке қорғану құралдары мен құралдарының
техникалық жағдайын тұрақты мониторингтеу (диагностикалау) арқылы
жойылады.
Қауіпсіздіктің тиімді және таза техникалық шаралары-қауіпті
элементтерді оқшаулау арқылы адамдарды зиянды әсер ету көздерінен
қорғаудың инженерлік шаралары, сондай-ақ жұмысшылар мен ықтимал
жарақат көздері арасындағы кедергілерді орнату. Оларға автоматтандыру,
қашықтан басқару, қосалқы жабдықты пайдалану және автоматты қорғау
кіреді (бірақ олар таусылмайды). Еңбек жағдайларын қалыпқа келтіру үлкен
рөл атқарады: жоғары сапалы атмосфера, жақсы жарықтандыру, шу мен
дірілдің болмауы, қалыпты микроклимат және т. б.
2. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың ұйымдастырушылық себептері
еңбекті қорғауды басқарудың корпоративтік жүйесін енгізу арқылы
жойылады. Ұйымдастырушылық қауіпсіздік шаралары, басқалармен қатар,
қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету және жұмыс
процесін ұтымды уақытша ұйымдастыру есебінен қызметкерлерді қауіпті
және (немесе) зиянды әсер ету көздерінен қорғауды қамтиды.
3. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жеке (психофизиологиялық)
себептерін кадрларды дұрыс таңдау арқылы, сондай-ақ қызметкерлердің
қауіпсіз мінез-құлқын ынталандыратын оны үнемі оқыту, нұсқау беру және
тәрбиелеу арқылы жоюға болады. Техникалық және ұйымдастырушылық
шаралар арқылы қауіпті толығымен жою мүмкін болмағандықтан,
қызметкердің қауіпсіздігі көбінесе оның мінез-құлқымен анықталады.
Жұмысшылардың жұмыс орнында болатын қауіптің барлық түрлері,
ықтимал қауіптер және жабдықтың қауіпті элементтері туралы қажетті
түсініктері болуы және олардың қандай да бір қауіпке қашан ұшырайтынын
және олардың әрекеттерінің салдары қандай болуы мүмкін екенін білуі үшін
тиісті білім, дайындық (оқыту және оқыту) және жұмыс тәжірибесі қажет.
Негізінде өндірісте абсолютті қауіпсіздік жоқ және ол мүмкін емес
болғандықтан, әр қызметкер қауіптерге Белсенді қарсы тұруға және
жәбірленушіге алғашқы көмек көрсетуге дайын болуы керек.
Қызметкерлердің апаттық жағдай кезіндегі және жазатайым оқиға
туындағаннан кейін тікелей іс-қимылы алдын ала ойластырылуға және
ұйымдастырылуға тиіс. Бұл ретте қажетті орындарда орналастырылған тиісті
көрсеткіштер мен ақпарат (апаттық шығуларды, өрт сөндіргіштерді белгілеу,
алғашқы медициналық көмек пункттерінің, себезгі бөлмелерінің, көзді жууға
арналған бұрқақтардың немесе бұғаттағыш құрылғылардың орналасуы)
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жылдам барабар шараларды қабылдау жөніндегі барынша айқын нұсқаулық
болып табылады.
Жұмысқа жаңадан түскен немесе басқа бөлімшеден ауыстырылған
барлық жұмысшылар осы мамандық бойынша жұмыс өтіліне қарамастан,
жаңа жұмыс орнында Жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен әдістеріне оқытудан
өтуі тиіс. Оқыту қызметкер бұрын атқармаған жұмысты, оның кәсібінің,
лауазымының атауы өзгергеніне қарамастан, орындауы тиіс барлық
жағдайларда жүргізілуі тиіс.
Жұмыстың қауіпсіз әдістеріне қайта оқыту жыл сайын барлық
қызметкерлерге жүргізіледі.
Оқудың (тағылымдаманың) ұзақтығын бөлімше басшысы немесе шебер
орындалатын жұмыстың күрделілігі мен қауіптілігіне қарай, сондай-ақ білім
алушының кәсібилік деңгейіне қарай 2-ден 14 күнге дейін айқындайды.
Оқытуды (тағылымдаманы) өткізуге арналған тапсырманы бөлімше
басшысы шеберге немесе бригадирге береді. Кейбір жағдайларда тәжірибелі
жұмысшыға тапсырма беруге рұқсат етіледі, бірақ оқушының практикалық
дағдыларды меңгеруін тексеру кезінде бұл жағдайда басшының болуы
міндетті.
Бөлімшеде шебер, бригадир немесе тәжірибелі жұмысшы болмаған
жағдайда оқытуды басшының өзі жүргізеді.
Барлық жағдайларда сапалы оқу (тағылымдама) үшін бөлімше
басшысы жауапты болады.
Оқыту кезінде жұмысшыға осы жұмыс орнында қолданылатын құралсаймандармен, жабдықтармен, заттармен жұмыс істеудің практикалық
тәсілдері көрсетіледі.
Осыдан кейін жұмысшы жұмысты өз бетінше орындайды, бірақ
мұғалімнің қатысуымен және бақылауымен. Оқушыға қауіпсіз жұмыс жасау
үшін тұрақты дағдыларды игергеннен кейін ғана өз бетінше жұмыс істеуге
рұқсат етіледі.
Егер қызметкер субъективті себептерге байланысты қауіпсіз жұмыс
дағдыларын игере алмаса, мұғалім қанағаттанарлықсыз баға қояды, бұл
қызметкерге өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат берілмейді.
Бөлімше басшысы түпкілікті шешім қабылдау үшін бұл туралы
кәсіпорын басшылығына жазбаша түрде баяндайды. Егер қызметкер қауіпсіз
әдістерді қолдана отырып, осы жұмысты орындай алмаса, ол басқа жұмысқа
ауыстырылады немесе онымен жеке еңбек шарты бұзылады.
Оқыту тапсырмасы және оқыту нәтижелері қауіпсіз жұмыс әдістерін
оқытуды тіркеу журналына енгізіледі[8].
Төменде өндірістегі қарапайым мінез-құлық ережелері берілген:
1.Нұсқауларды орындаңыз. Сәттілікке сенбеңіз. Егер білмесеңіз,
сұраңыз.
2. Қауіпті жағдайларды түзетіңіз немесе олар туралы хабарлаңыз.
3.Жұмыс орнында тазалық пен тәртіпті сақтаңыз.
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4.Жұмыс кезінде оған арналған құралдар мен жабдықтарды
қолданыңыз.
5.Кез-келген жарақат туралы, қаншалықты аз болса да, дереу
жетекшіңізге хабарлаңыз. Қажет болса, алғашқы медициналық көмек немесе
ем алыңыз.
6.Жабдықты тек дұрыс болған жағдайда ғана қолданыңыз, реттеңіз
және түзетіңіз.
7.Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Арнайы киім киіңіз. Жеке
қорғаныс құралдарын белгіленген жерде жақсы ұстаңыз.
8.Сақтаныңыз күрт пікір. Басқалардың назарын аудармаңыз.
9.Жүктерді көтеру кезінде, егер жүк ауыр немесе ауыр болса,
әріптестеріңізден көмек сұраңыз.
10.Барлық белгілер мен қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
Ықтимал қауіп физикалық сипатта болуы мүмкін және денсаулыққа
қауіп төндіруі мүмкін. Барлық осындай қауіптерді анықтау үшін
тәуекелдерді кешенді бағалау қажет.
Физикалық қауіпті факторлар:
 Әсер ету, ену тереңдігі немесе сығылу дәрежесі (төңкерілген кезде);
 Нысандардың құлау немесе құлау ықтималдығы;
 Тесуге болатын және кесуге немесе кесуге болатын өткір заттар;
 Қызметкер мен жабдық арасындағы механикалық әсерге әкелуі
мүмкін әрекеттер.
Денсаулыққа қауіп:
 Жұмыс орнындағы химиялық заттар немесе зиянды шаң;
 Күйіп қалуға, көзге зақым келтіруге немесе өртке әкелуі мүмкін
жоғары температура;
 Жарық (оптикалық) сәулелену көздері;
 Биологиялық қауіп (қанмен улану, ықтимал жұқтырған материалдар
және т.б.).
Іс-шара:
 Бағалау аяқталғаннан кейін болашақта оларды қажетті қорғаныс
құралдарын анықтау үшін пайдалануға болатындай етіп деректерді жүйелеп,
талдаңыз;
 Жұмыс орнын, оның жағдайын, жабдықтың күйін немесе жұмыс
тәртібін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз;
 Трендтер мен проблемалық мәселелер туралы түсінік алу үшін
зақымданулар мен аурулар туралы есептерді қарап шығыңыз.
Жеке қорғаныс құралдарының жарамдылығын тексеріңіз.
Қауіпсіздік-бұл өмір салты және ол туралы ойлау қабілеті, сондықтан ол
сіздің екінші табиғатыңызға айналуы керек. Қауіпті анықтау сіздің
қауіпсіздігіңіз бен әріптестеріңіздің қауіпсіздігін сақтау үшін өте маңызды.
Қауіпті үнемі анықтауға қалай үйренуге болады:
 Күнделікті жұмысыңыздағы қауіпсіздік ережелерін және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік ережелерін қайта қарап шығыңыз;
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 Қауіпті әрекеттердің салдары қандай болуы мүмкін екенін түсіну
қажет;
 Мүмкіндігінше еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ісшараларға қатысыңыз;
 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы біліміңізді
жұмысыңыздың барлық аспектілерінде, сағат сайын күн сайын
пайдаланыңыз;
 Жас жұмысшыларға туындауы мүмкін қауіпті жағдайларды көрсете
отырып, Қауіпсіз еңбек әдістері мен әдістері туралы нұсқаулық жүргізуге
көмектесіңіз.
Қауіпті әрекеттерді анықтау:
 Айналаңыздағы барлық нәрсені тексеріңіз;
 Көптеген қауіптер оларға байсалды және саналы түрде қарауды
білетіндер үшін айқын.
Ықтимал тәуекелдерді жойыңыз:
 Тәуекелдерді тану оларды жою бойынша іс-шаралар жүргізілген
кезде ғана әсер етеді;
 Есепте сіздің жетекшіңізге барлық ықтимал тәуекелдерді көрсетіңіз;
 Сіздің жетекшіңізбен бірге тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралар
мен іс-шараларды пысықтаңыз және олар Ықтимал қауіпті жағдайлар
туғызбауы үшін бұл туралы әріптестеріңізге хабарлаңыз;
 Жұмыс орнының қауіпсіздік жөніндегі үйлестірушісі болыңыз және
әріптестеріңіздің назарын қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңыздылығына
аударыңыз.
Егер сіз қалай жалғастыруға күмәндансаңыз-сұраңыз.
Кәсіби жарақаттар мен жазатайым оқиғалардың басым көпшілігінің
себебі қауіпті жағдайлар емес, қауіпті әрекеттер екендігі анықталды.
 Қауіпсіз емес жағдайлар біздің айналамыздағы барлық жерде бар,
мысалы, қарапайым көлік жүргізу әрқайсымызды жазатайым оқиғаларға осал
етеді. Бізді зиян келтіруі мүмкін қауіптер қоршап алады, бірақ көбінесе біз
осы қауіптерді қауіпсіз жеңіп, межелі жерге қауіпсіз жетеміз;
Көбінесе қауіпті әрекеттер қауіпті жағдайларды одан да қауіпті етуі
мүмкін.
Мысалы, қар жүргізу үшін қауіпсіз жағдайлар жасайды, бұл ретте
қармен жоғары жылдамдықпен немесе автокөлік арасындағы қауіпсіз
қашықтықты сақтамай жүру кезінде қауіп күшейеді.
 Қауіпті әрекеттер біздің мінез-құлқымызға байланысты. Біздің мінезқұлқымыз (іс-әрекеттеріміз) біліктілік деңгейімен байланысты емес. Басқаша
айтқанда, біздің ең тәжірибелі қызметкерлеріміздің кейбірі іс жүзінде қауіпті
мінез-құлықты көрсете алады. Шын мәнінде, зерттеулер тәжірибе
жинақтаған кезде қызметкерде қауіпті мінез-құлық үлгілерін дамыту
ықтималдығы жоғары екенін көрсетті;
 Қысқа көру немесе өзіне деген сенімділік жарақатқа немесе
жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
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Жұмыс орнында, әсіресе қауіпті жағдайлар болған кезде, қауіпсіз
әрекеттерді орындауға тырысыңыз.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
 Қауіпті әрекет пен қауіпті жағдайлардың айырмашылығы неде?
 Сіздің жұмыс орныңызда қауіпті әрекеттерді орындау салдарынан
нашарлауы мүмкін қауіпті жағдайлар бар ма?
Кейбір қауіпті жағдайлар оңай болдырмауға болатын әдеттегі
қателіктерден туындайды.
Төменде қауіпсіздік деңгейінің көрсеткіштерін жақсарту үшін шешілуі
керек ең көп таралған (және әдетте елемейтін) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау мәселелері көрсетілген.
Қауіпсіздікке қатысты типтік қателер:
 Тәртіптің болмауы: бұл қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ
бітелген/лас жұмыс аймағы қауіпті жұмыс кеңістігін жасайды. Еденде жатқан
плиткалардың қабаттары, мұнайдың төгілуі және қоршалған өткелдер жыл
сайын мыңдаған жарақаттарға әкеледі;
 Жөндеуді қажет ететін жабдықта құлыптау/таңбалаудың болмауы:
жыл сайын мыңдаған жарақаттар жөндеуді қажет ететін жабдықтар мен
механизмдерді құлыптау/таңбалаудың бұзылуына байланысты болады.
Көбінесе адамдар жабдықтың дұрыс жұмыс істемегенін алдын-ала біледі.
 Жабдықты ақаулы екендігі белгілі болғаннан кейін оны өшіру өте
қажет. Бұл мұндай жабдықтың жарақат алмауын немесе жұмыс кеңістігін
қауіпті етпеуін қамтамасыз етеді;
ЖҚҚ-бұл қызметкерді қорғаудың соңғы жолы. Осылайша, ЖҚҚ-ны
дұрыс пайдаланбау, ақаулы ЖҚҚ-ны жөндеу мүмкін еместігі жарақат алу
мүмкіндігін арттырады;
 Режимнің немесе жоспардың болмауы: жұмыс орнындағы
жарақаттардың көпшілігі орындалатын жұмыс әдеттегі процестің бөлігі
болмаған кезде пайда болады. Кәдімгі процестің шеңберіне кіретін жұмыс
жоспарының болуы маңызды. Оның қалай жасалғаны маңызды емес.
Жұмысты жоспарлау және сұрақтар " Егер...?"олар қауіп-қатерді анықтауға
және жарақаттанудың алдын алуға көмектеседі;
 Ақпарат алмасудың болмауы: қауіпті жағдайларды болдырмаудың
қарапайым әдістерінің бірі-қандай қауіптер немесе қауіпті жағдайлар
байқалғанын талқылау. Қауіптер мен процестің бұзылуы туралы ақпарат
алмасу бізді және әріптестерімізді жұмыс орындарында болуы мүмкін
қауіптерден қорғаудың маңызды элементі болып табылады.
Өндірістік жарақаттанудың алдын алу еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету жөніндегі ұйымда өткізілетін ісшаралар кешенін қамтиды және салыстырмалы түрде дербес тоғыз ісшаралар тобын қамтиды:
1. Ұйымдағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару
процесінің нысаны мен мазмұнын айқындайтын жергілікті нормативтік
құжаттарды әзірлеу: еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару
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жүйесі туралы ережелер, өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлу туралы
бұйрықтар, ережелер, нұсқаулар, нұсқаулықтар, регламенттер және ұйым
стандарттары мәртебесі берілетін басқа да құжаттар.
2. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқарудың арнайы
органдарын: еңбекті қорғау және өндірістік бақылау қызметтерін,
комитеттерді, комиссияларды және басқаларды құру (қайта ұйымдастыру).
3. Ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың, технологиялық
процестердің, жұмыс орындарының қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету
жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды әзірлеу және
жүзеге асыру.
4. Апаттардың алдын алу, ұйымның апаттардың зардаптарын
оқшаулау мен жоюға дайындығы жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық
іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.
5. Қызметкерлердің жұмыс қабілеттілігі мен денсаулығын сақтауға
бағытталған санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық және оңалту
іс-шараларын әзірлеу және жүзеге асыру.
6. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті оқыту және
персоналдың біліктілігін арттыру, еңбек және технологиялық тәртіпті сақтау,
насихаттау және т. б. бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.
7. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және әлеуметтік сақтандыру
туралы заңнама талаптарынан туындайтын әлеуметтік-экономикалық ісшараларды әзірлеу және жүзеге асыру.
8. Ұйымдағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайын
бақылауды (өндірістік бақылау, қоғамдық бақылау) ұйымдастыру және
жүзеге асыру.
9. Жүргізілетін жұмысты есепке алу, ұйымдағы еңбекті қорғау және
өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайы туралы есептілікті дайындау және тиісті
органдарға ұсыну.
Бақылау сұрақтары:
1. Тергеуге және есепке алуға жататын жазатайым оқиғалардың тізімін
жасаңыз.
2. Қандай жазатайым оқиғалар жазатайым оқиғалар болып
табылатындығын және олар белгіленген тәртіппен қалай тексерілетінін
атаңыз.
3. Жазатайым оқиға кезінде жұмыс берушінің міндеттерін атаңыз.
4. Жазатайым оқиғалар туралы хабарлау тәртібін атаңыз.
5. Комиссияларды қалыптастыру тәртібін және жазатайым оқиғаларды
тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу тәртібін көрсетіңіз.
6. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу және есепке алу тәртібін
көрсетіңіз.
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№ 3.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Н-1 нысанындағы өндірістегі жазатайым оқиға туралы
актіні ресімдеу.
Мақсаты: Н-1 актісін толтыру нысанымен танысу.
Жұмысты орындау тәртібі:
1. № 1 практикалық жұмыспен танысу.
2. Өз нұсқаңызға сәйкес практикалық жұмыс тапсырмасын орындаңыз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
4. Жасалған жұмыс туралы қорытынды жасаңыз.
Тапсырма: өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу және есепке алу
тәртібі туралы ережені зерттеу. Тергеуге және есепке алуға жататын
жазатайым оқиғаларды сипаттаңыз.
Тапсырма: өндірістегі жазатайым оқиғалар туралы актіні толтыру
тәртібін зерттеу.
Тапсырма: Н-1 нысанындағы актіні толтыру: кәсіпорын қызметкері В.
Е. жарақат алды жертөлеге түсіп, 21.01.13. 16 сағ. 10 мин. Ол басын
жалғастырғышқа тигізді, жарадан қан ағып кетті, онда ол бірден жұмысшыға
сеніп тапсырған прорабқа жүгінді. А. Гор оған алғашқы көмек көрсету жараны йодпен емдеу және таңу. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
Жасалған жұмыс туралы қорытынды жасау [9].
Есеп мазмұны:
1. Мұқаба парағын жасаңыз.
2. Практикалық жұмыста төмендегілерді көрсету қажет:
А) жұмыстың атауы.
Б) практикалық жұмыстың мақсаты.
В) Тапсырма.
3. Тапсырмаға сәйкес орындалған практикалық жұмыс.
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
5. Қорытынды.
Бақылау сұрақтары:
1.Сіз жұмыс орнында кездесетін қауіпсіздіктің жалпы қатерін атай
аласыз ба?
2.Сіз процесті немесе жоспарды ұстанбаған кезде және қауіпсіздікке
қауіп төндірген кезде мысал келтіре аласыз ба?
3.Қауіпсіздікке қауіп төндіретін бір жақсарту туралы ойланыңыз.
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ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР (ГЛОССАРИЙ)
Термин
Деградациялық істен шығу

Ұзақ мерзімділік
Өміршеңдік

Жерге тұйықтау
Күрделі жөндеу

Сындарлы сәтсіздік
Жоспарланбаған жөндеу

Жоспарлы жөндеу

Өндірістік сәтсіздік
Жөндеу

Жөндеу циклі

Жөндеуге жарамдылығы
Режимді басқару
TҚК стратегиясы
Сақталуы

Анықтамасы
тозу — жобалаудың, дайындаудың және пайдаланудың барлық
белгіленген қағидаларын және (немесе) нормаларын сақтау
кезінде қартаюдың, тозудың, жегіде мен шаршаудың табиғи
процестеріне байланысты.
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі орнатылған
шекті күй басталғанға дейін объектінің жұмыс күйін сақтау
қасиеті.
жүйенің режимнің үлкен бұзылыстарына төтеп беру қасиеті,
олардың тізбектік дамуына және апатқа қарсы автоматика
алгоритмінде қарастырылмаған тұтынушыларды жаппай
ажыратуға жол бермейді.
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бір тәсілі.
бұл жоспарланған жөндеу, келесі күрделі жөндеуге дейінгі
жұмыс сағаттарының нормативімен белгіленген жұмыс
уақытында жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету және қалпына
келтіру мақсатында жүзеге асырылады, ол құрастыру
бірліктерін үйлестіруді қалпына келтіруден және оларды өзара
жылжытудың бастапқы траекториясынан тұрады, барлық
құрастыру бірліктерінің бөлшектерін ауыстырумен немесе
қалпына келтірумен бірге жүреді.машинаны толық бөлшектеу,
құрастыру және реттеу.
жобалаудың және құрастырудың белгіленген ережелерінің
және (немесе) нормаларының жетілмегендігімен немесе
бұзылуымен байланысты туындаған істен шығу.
Жоспардан тыс жөндеу — бұл жабдыққа техникалық қызмет
көрсету мен жөндеудің ұтымды жүйесінде қарастырылған,
бірақ қажеттілік бойынша жоспарланбаған тәртіппен жүзеге
асырылатын жөндеу.
бұл жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
ұтымды жүйесінде қарастырылған және жабдықтың жұмыс
істеген сағаттарының белгіленген саны арқылы немесе
белгіленген техникалық жағдайға жеткен кезде орындалатын
жөндеу.
жөндеу кәсіпорнында орындалатын белгіленген дайындау
немесе жөндеу процесінің жетілмегендігіне немесе бұзылуына
байланысты туындаған істен шығу.
бұйымның, жүйенің (БҚ) ақаусыздығын немесе жұмыс
қабілеттілігін қалпына келтіру және бұйымдардың, жүйелердің
немесе олардың құрамдас бөліктерінің ресурсын қалпына
келтіру жөніндегі операциялар кешені.
техникалық құжаттамада көзделген жөндеудің барлық
белгіленген түрлері белгілі бір реттілікпен жүзеге асырылатын
ең аз қайталанатын уақыт аралығы немесе машинаның жұмыс
істеуі.
техникалық қызмет көрсету және жөндеу арқылы жұмыс
жағдайын сақтауға және қалпына келтіруге бейімделуден
тұратын объектінің қасиеті.
жүйенің Бұл қасиеті берілген алгоритмге сәйкес элементтердің
жұмыс режимін қосуды, өшіруді және өзгертуді қамтамасыз
етеді.
бұл бүкіл жұмыс уақытында оның жағдайына байланысты
жүйенің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін ТҚК
ұйымдастыру процесінде қабылданатын ережелер жиынтығы.
объектінің қасиеті сақтау және (немесе) тасымалдау кезінде
және одан кейін объектінің талап етілетін функцияларды
орындау қабілетін сипаттайтын параметрлердің мәндерін
берілген шектерде сақтау.
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Ағымдағы жөндеу

Техникалық қызмет көрсету (ТҚ)

Техникалық диагностика
Тұрақтылық
Шкаласы
Электр желісі
Пайдаланудан істен шығу
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бұл жоспарланған жөндеу, келесі жөндеуге дейінгі жұмыс
уақытының нормаларында белгіленген жұмыс уақытында
жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге
асырылады және жеке бөлшектерді немесе жеке құрастыру
қондырғыларын ауыстыру немесе қалпына келтіруден және
осыған байланысты бөлшектеу, құрастыру және реттеу
жұмыстарынан тұрады.
бұл объектіде жүргізілетін және олардың жұмысының
сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында оларды
мақсаты бойынша пайдалану процесінде техникалық
жүйелердің жабдығын (бағдарламалық қамтылымын) жұмыс
немесе ақаусыз жай-күйде ұстап тұруға бағытталған
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар мен жұмыстар
кешені.
бұл объектінің техникалық жағдайы туралы қорытынды
жасайтын теория, әдістер мен құралдар.
әр түрлі бұзылулар кезінде жүйенің бір тұрақты режимнен
екіншісіне ауысу мүмкіндігі.
бөліністер қолданылатын жебе қозғалатын Тегіс немесе
цилиндрлік бет.
электр станциясынан тұтынушыға электр энергиясын беруге
және таратуға арналған электр қондырғыларының жиынтығы.
белгіленген пайдалану қағидаларын және (немесе) шарттарын
бұзуға байланысты туындаған істен шығу.

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР ТІЗІМІ
ҚЕ – қауіпсіздік ережелері
ЭЖ – электр жабдықтары
ТҚК – техникалық қызмет көрсету
ЖАЖ – жоспарлы-алдын алу жөндеулері
СЕМ – сандық есептеу машинасы
ТҚКЖ – технологиялық қызмет көрсету және жөндеу
БМБ – бас механик бөлімі
АТҚ – ашық тарату құрылғысы
НТҚ – нормативтік-техникалық құжаттама
ЖӨ – жүйелік өлшемдер
ҚҰЖ – құрылысты ұйымдастыру жобасы
ОЭМШ – орталық электромеханикалық шеберханалар
КЖЗ – кен жөндеу зауыттары
ЭБЖ – электр беру желілері
ҚНжЕ – құрылыс нормалар мен ережелер
ЭМЖ – электр монтаждау жұмыстары
ТҚ – тарату құрылғысы
АЖ – автоматтандырылған жұмыстар
ЖҚК – жылулық қорғау контактісі
ҚТ – қысқа тұйықталу
ӘЖ – әуе желілері
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ҚОРЫТЫНДЫ
Оқу құралын оқу кезінде жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру,
техникалық
қызмет
көрсетуді
ұйымдастыру,
жабдықтың
күйін
диагностикалау әдістері және нормативтік техникалық құжаттама
мәселелеріне басты назар аудару керек.
Бұл мәселелерді білу бедерлі маманға электр монтаждау жұмыстары
өндірісінің және электр жабдықтарын өнеркәсіптік кәсіпорындарда да,
энергия жүйелерінде де пайдаланудың қазіргі жағдайларына тез және сәтті
бейімделуге мүмкіндік береді.
Қуатты тау-кен жабдығын тиімді пайдаланудың шешуші факторы
жөндеу өндірісін ұйымдастыру мен жоспарлауды одан әрі жетілдіру –
жөндеу сапасын арттырудың, жөндеу шығындарын азайтудың индустриялық
әдістерін енгізу болып табылады.
Жөндеу өндірісін жеделдетуге қол жеткізіледі:
►жөндеу, монтаждау және жөндеу жұмыстарының барлық түрлерін
орталықтандыру және мамандандыру;
►техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің прогрессивті әдістерін
енгізу, сондай-ақ көп ауысымды еңбекті ұйымдастыру;
►жабдықтың техникалық жағдайын объективті бағалау үшін
жабдықты жөндеу технологиясын, техникалық әдістер мен құралдарды,
сондай-ақ жекелеген құрастыру бірліктері мен агрегаттары ресурстарының
жұмсалуын бақылау құралдарын жетілдірумен;
►механизация құралдарымен жөндеу персоналын техникалық
қамтамасыз ету деңгейін арттыру; жөндеу жұмыстарын орындау
практикасына мамандандырылған құралдарды, айлабұйымдарды, бақылауөлшеу аспаптары мен құралдарын енгізу;
Практикалық жұмыстарды оқу және орындау кезінде студенттер теріс
өндірістік факторлардың жұмысшыға әсерін шектеуге, оның жұмыс
қабілеттілігі мен денсаулығын сақтауға көмектесетін дағдыларға ие болады.
Практикалық сабақтардың мақсаты студенттің бастапқы практикалық
дағдыларын игеру болып табылады:
►кәсіби мәселелерді шешуде негізгі ережелерді қолдануды үйренеді,
бұл практикалық тапсырмада қойылған міндеттерді шешуде қажетті
теориялық материалдарды іздеу және тарту кезінде алынады;
► өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын игеруді үйренеді, бұл мәселені
шешу үшін қажетті теориялық материалдың практикалық жұмыста берілген
есептерін талдау негізінде тікелей таңдау процесінде алынады.
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