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КІРІСПЕ

Түйіспелі торап электрлендірілген темір жолдардың күрделі 
техникалық құрылысы. Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі мен 
үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін түйіспе тораптың құрылғылары сенімді, 
берік, электрлендірілген темір жолдардың түйіспе желісін құру және 
техникалық пайдалану қағидаларының талаптары мен техникалық 
нормаларына сәйкес болуы тиіс.

Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі түйіспелі торап жетекші орын 
алады. Тоққабылдағыш жүгірісінің жылжымалы түйіспесі арқылы электр 
энергиясы желі сымынан электр жылжымалы құрамға, оның ішінде қиын, 
төтенше ауа-райы жағдайларында беріледі.

Түйіспелі торапқа техникалық қызмет көрсету, жөндеу-қалпына 
келтіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүзеге асыру электрмен жабдықтау 
қашықтығының байланыс желісінің аудандарымен жүзеге асырылады.

Түйіспелі торапқа күрделі жөндеу, жаңарту және қайта құру бойынша 
жұмыстарды орнату пойыздарын құра отырып, электрмен жабдықтау 
дистанциясының монтаждық бөлімшелері, электрмен жабдықтау 
құрылғыларын жөндеу бойынша мамандандырылған қашықтықтар немесе 
Электрмонтаждау (энергомонтаждау) пойыздары, сондай-ақ байланыс желісі 
ауданының жұмыскерлері орындайды. Осы бөлімшелер мен пойыздардың 
бригадалары техникалық құралдардың зақымдануы мен істен шығуын жоюға 
тартылады. Тексерулердің, өлшеулер мен диагностиканың жекелеген 
түрлерін жөндеу-тексеру бөлімшелері мен жол электр техникалық 
зертханаларының мамандары орындайды. Түйіспелі торап аудандары мен 
осы бөлімшелер арасындағы функцияларды шектеуді инфрақұрылым 
дирекциясының электрмен жабдықтау дистанциясының немесе 
электрлендіру және электрмен жабдықтау қызметінің бастығы жүзеге 
асырады.

Түйіспелі торап құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жөніндегі жұмыстар үлгілік технологиялық карталар бойынша 
жүргізіледі. Орындалатын жұмыстардың сипатына, жұмыстарды орындау 
қауіпсіздігі және техникалық жарақтандырылуы жөніндегі талаптарға 
байланысты жекелеген жұмыстарды технологиялық кешендерге біріктірген 
жөн.

Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша 
жұмыстар технологияға байланысты "терезелерде" немесе пойыздардың
жүру аралықтарында, қозғалысты үзбестен орындалады.

Түйіспелі торапындағы жұмыстарға электр қауіпсіздігі бойынша II—V
біліктілік тобы бар, жұмысқа қабылдау кезінде медициналық тексеруден 
өткен және одан әрі белгіленген мерзімде өтетін 18 жастан кіші емес 
адамдарға рұқсат етіледі. 

Түйіспелі торап аудандарының барлық қызметкерлері тек 
электротехника туралы ғана емес, сонымен қатар байланыс желісінің іргелес 
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ауданындағы түйіспелі торап жабдықтарын, схемаларын, құрылғыларының 
ерекшеліктерін білуі керек. Түйіспелі торапта жұмыс істеу кезінде 
қауіптілікті нақты көрсету, ережелер мен қауіпсіздік нұсқауларын білу, 
оларды жұмыста дұрыс қолдану, зардап шегушіге іс жүзінде алғашқы көмек 
көрсете білу керек.

Жоғары вольтты қондырғылардағы жұмыстың практикалық 
тәжірибесіне және білімдеріне байланысты қызметкерге электр қауіпсіздігі 
бойынша тиісті біліктілік тобы тағайындалады, оған теміржолды электрмен 
жабдықтау құрылғыларына қызмет көрсету кезінде электр қауіпсіздігі 
туралы білім беру туралы куәлікке білімді тексеру нәтижелері жазылады. 
Барлығы бес біліктілік тобы бар. 

Қауіпсіздік ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарды білу 
белгіленген мерзімде кезең-кезеңімен тексеріледі.

Түйіспелі торапта жұмыс жүргізу кезінде қолданылатын барлық 
қорғаныс құралдары мен монтаждау құралдары қолданылып жүрген 
нормалар бойынша мезгіл-мезгілімен куәландырылады және сыналады.

Жұмыс басталар алдында қорғау құралдары мен монтаждау 
құралдарын олардың жай-күйіне және кезекті сынақ мерзіміне назар аудара 
отырып, жұмыс өндіруші (басшы) қарап тексереді. Жұмысты орындаушы 
сонымен қатар ол жұмыста қолданатын қорғаныс құралдары мен монтаж
құрылғыларын тексеруге міндетті.

Электрмен жабдықтау құрылғыларындағы жұмыстар жасақ -рұқсат 
немесе өкім бойынша орындалады. Жұмыстарды орындау кезіндегі 
қауіпсіздікке: жұмыс жүргізуге жасақ беретін немесе өкім беретін 
қызметкер; жұмыстардың жауапты басшысы; жұмыс жүргізуші; бақылаушы; 
кезекші энергодиспетчер, түйісу станциялары топтастыру пункттерінің 
Электр механигі; бригада мүшелері жауапты болып табылады.

Жарақатсыз және қалыпты жұмысты бұзбай сәтті жұмыс істеудің негізі 
- барлық деңгейлерде тұрақты өндірістік және технологиялық тәртіпті сақтау, 
қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарды бұзуға жол берілмеуі керек.
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1-ТАРАУ. СТАНДАРТТАР НЕГІЗІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, СЫЗБАЛАРДЫ 
ОРЫНДАУ ЖӘНЕ КОНСТРУКТОРЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖАСАУ

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. Жұмыс сызбаларын ресімдеу және оқу ережелерін сақтау; 

конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттаманың 
негізгі ережелері;

2. Технологиялық жабдықты графикалық ұсынудың және 
технологиялық схемаларды орындаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану;

3. Сызбалар мен схемаларды ресімдеу мен құрастыруға қойылатын 
стандарттардың талаптарын сақтау;

4. Қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып бөлшектердің 
сызбаларын орындаңыз.

Қажетті оқу құралдары:
1. Сызу құралдары;
2. Ақпаратты графикалық түрде ұсынуға арналған бағдарлама пакеті;
3. Сызу парақтары; 
4. Компьютер немесе ноутбук.

Кіріспе Бұл модуль конструкторлық және технологиялық құжаттаманы 
әзірлеу, ресімдеу және оқу үшін қажетті дағдылар мен білім алуға мүмкіндік 
береді.

1.1 Бөлшектерді сызу

1.1.1 Сызу курсына кіріспе
Сызба-бұл инженерлік объектінің кескіні (мысалы, бөлшектер, 

құрастыру қондырғылары, бұйымдар, ғимараттар, құрылыстар және т.б.), 
сондай-ақ оны жасау, құрастыру, монтаждау, орау, салу, бақылау үшін 
қажетті мәліметтер бар графикалық дизайн құжаты.

Кез-келген сызбаны салу немесе оны өңдеуден бұрын бөліктің 
дайындамасын тегіс белгілеу үшін бірқатар графикалық операцияларды –
геометриялық құрылымдарды орындау қажет.

Техникалық бөліктің контурын салу тапсырмасын орындау кезінде
сызбаны дұрыс жасау керек. Сызба өрісі өлшемді және шығарылатын 
сызықтарды ескере отырып, бөліктің кескінімен біркелкі толтырылуы керек 
[1].

Аксонометриялық проекция немесе аксонометрия бір жазықтықта 
объектінің көрнекі бейнесін береді. Аксонометрия сөзі өлшеуді білдіреді. 
Аксонометриялық проекция әдісі-бұл фигура кеңістікте тағайындалған 
тікбұрышты координаталардың осьтерімен бірге аксонометриялық 
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проекциялардың жазықтығы ретінде қабылданған кейбір жазықтыққа 
параллель проекцияланады (оны сурет жазықтығы деп те атайды). 

Машина жасауда ортогональды проекциялардағы заттардың суреттері 
түрлер деп аталады. Көрініс-бұл бақылаушыға қарайтын объектінің бетінің 
көрінетін бөлігі көрсетілген сурет. Кескіндердің санын азайту мақсатында 
нысанның көрінбейтін контурларын штрих сызықтармен көрсетуге рұқсат 
етіледі.

Бөліктердің көлденең пішінін көрсету үшін кескін қажет. Кескін
келесідей алынады: қиялдағы кесілген жазықтық оның пішінін анықтау үшін 
қажет жерде бөлшекті ақылмен бөледі.

Тілік-бұл бөлшектерді бөлінген жазықтықпен ойда бөлу арқылы 
алынған сурет. Қарапайым тілік күрделі тіліктен ерекшеленеді, өйткені оның 
бір ғана ұшағы бар, ал екінші жағдайда олардың бірнешеуі бар. Сызбада 
тіліктің үш түрі бар: фронтальды, көлденең және профиль. Тіліктің өзіндік 
орындау ережелері мен белгілері бар, оларды сызбамен жұмыс істеу кезінде 
білу және ескеру қажет [1].

1.1.2 Сызбаларды оқу
Сызбаларды оқудың негізгі ережелері
Кез-келген тірек немесе бекіткіш алдымен қағаз парағына немесе 

компьютер экранына енгізіліп, содан кейін ғана өндіріс цехына жіберіледі. 
Тапсырманы дұрыс түсіну үшін жауапты қызметкер дәнекерлеу тігістерінің 
қай жерде өту керектігін немесе қажетті диаметрге тесік жасау керектігін 
түсінуі үшін технологиялық құжаттарды оқи білу керек.

Жаңадан бастаушыларға арналған сызбаларды оқу тәртібі
Сызбалардан басқа, эскиз де кеңінен қолданылады – бұл техникалық 

сурет емес. Бұл объектінің кездейсоқ масштабтағы эскизі, оны жасау үшін 
сурет құралдары қолданылмайды және жазулармен және өлшемдермен бірге 
жүрмейді. Оған және оның жанына қандай да бір белгілер қойылмайды. 
Эскиздің сапасы оның сызбаға қаншалықты жақын екеніне байланысты.

Сызбаны оқу-бұл заттың көлемдік пішінінің және оның өлшемдерінің 
кескіндері бойынша екі өлшемді жазық бетіндегі көрініс және басқа да 
мәліметтерді қамтиды [4].

Бірақ сызбаларды қалай дұрыс оқуды үйрену керек? Бұл үшін 
қарапайым, жалпы қағидалар бар ма? 

Оқу келесі ретпен жүреді:
сызбаның негізгі жазуы оқылады;
негізгі көрініс шектеулі;
түрлер талданады және ақыл-ой біртұтас тұтасқа біріктіріледі;
бөліктің және оның компоненттерінің өлшемдері анықталады.
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1.1.3 Бұрандалардың кескіндері мен белгілері

Бұранда-бұл цилиндрлік немесе конустық бет бойымен тегіс 
контурдың бұрандалы қозғалысы кезінде пайда болған бет. Бұл жағдайда 
бұрандалы және цилиндрлік немесе конустық беттермен шектелген тиісті 
профильдің бұрандалы доғасы пайда болады.

МЕМСТ 11708-82 сәйкес бұранданың негізгі элементтері мен 
параметрлері келесі анықтамаларға ие: 

Сол жақ бұранда-сағат тіліне қарсы айналатын және бақылаушыдан 
бағытта ось бойымен қозғалатын контур арқылы қалыптасады. 

Оң жақ бұранда-сағат тілімен айналатын және бақылаушыдан бағытта 
ось бойымен қозғалатын контур арқылы қалыптасады.

Сур. 1.1 - Бұрандалардың суреттері мен белгілері

1.1.4 Бөлшектердің эскиздері мен сызбалары
Эскиз-бұл көздің масштабында қолмен жасалған бөліктің бейнесі. 

Бөлік өлшемдерінің бірі табиғи ұзындыққа алынады, бөліктің басқа 
өлшемдері көзбен бағаланады және шамамен осы шартты бірлікке қатысты 
алынады.

Құжаттарды нормоконтролауды оқыту [4].
Бөліктің жұмыс сызбасы-бұл бөліктің кескіні, өлшемдері және бөлікті 

жасауға, жөндеуге және басқаруға қажетті басқа да мәліметтер бар құжат. 
Бұл құжатта материал туралы мәліметтер, беттердің кедір-бұдырлығы, 
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техникалық талаптар және т. б. бар. Осылайша, жұмыс сызбасына 
графикалық және мәтіндік бөлік кіреді.

Бөліктің сызбасы-бөліктің кескіні және оны жасау мен басқаруға 
қажетті басқа да мәліметтер бар құжат. 

Көрініс-бұл бақылаушыға қарайтын проекция жазықтығының кескін 
бетінің көрінетін бөлігі. 

Негізгі түрлері:
1-алдыңғы көрініс (негізгі көрініс); 
2-жоғарыдан көрініс; 
3-сол жақ көрініс; 
4-оң жақтағы көрініс; 
5-төменгі көрініс; 
6-артқы көрініс. 
Кесінді - бір немесе бірнеше жазықтықта ойша бөлінген бөліктің 

бейнесі.
Кескін - бір немесе бірнеше жазықтықта бөлшекті ойша бөлшектеу 

нәтижесінде алынған фигураның кескіні.
Қашықтағы элемент - бұл пішінді, өлшемді және т. б. графикалық 

түсіндіруді қажет ететін бөліктің құрылымдық немесе технологиялық 
элементінің қосымша үлкейтілген бейнесі. 

Сур. 1.2 - Бөліктің жұмыс сызбасы
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Кез-келген бөліктің сызбасында кескіндердің ең аз саны болуы керек 
(тілік, кескін, шығарылатын элементтер және т.б. түрлері), бірақ оның 
сыртқы және ішкі формаларын толық көрсету және өлшемдерді ұтымды 
қолдану үшін жеткілікті. 

Өлшемдердің үш санаты бар: 
Номиналды өлшемдер-бөлшектердің беріктігі мен қаттылығын есептеу 

арқылы, сондай-ақ құрылымдық, технологиялық және пайдалану тұрғысынан 
алынған өлшемдер. 

Нақты өлшемдер - рұқсат етілген қателікпен өлшеу арқылы белгіленген 
өлшемдер. 

Шекті өлшемдер-олардың арасында нақты өлшемдер болуы керек 
немесе оларға тең болуы мүмкін шекті рұқсат етілген өлшемдер.

Ажыратылатын қосылыстар-бұл қосылатын және қосылатын 
элементтерді бұзбай бөлшектеуге болатын қосылыстар. Оларға мыналар 
жатады: бөлшектерді тікелей бұрау немесе бекіту элементтерін (болттар, 
бұрандалар, шпилькалар, жаңғақтар) қолдану арқылы жүзеге асырылатын 
бұрандалы қосылыстар. Кілтекті қосылыстар. Штифтермен және сыналармен 
қосылыстар [5].

Құрамдас бөліктерді бұзбай бөлшектеуге болмайтын қосылыстар деп 
аталады: 

Дәнекерлеу арқылы қосылыстар. Тойтармалармен қосылыстар. 
Дәнекерлеу арқылы қосылыстар. Желім қосылыстары.

Айналмалы қозғалысты бір біліктен екінші білікке беру, айналмалы 
қозғалысты аудармаға айналдыру және жылдамдықты өзгерту үшін 
редукторлар қолданылады (сурет. 1.3), олардың негізгі бөліктері әртүрлі 
редукторлар мен рельстер. Тісті берілістер-машина жасауда ең көп таралған 
беріліс түрі. 

а - цилиндрлік тік тісті; б-цилиндрлік қиғаш тісті; в - цилиндрлік шевронды; г –
ішкі ілмегі бар цилиндрлік; д - конустық тік тісті; Е-қисық сызықты тістері бар конустық; 

ж-цилиндрлік бұрандалы; з – құрт тәрізді; және-тірек
Сур. 1.3 - Беріліс түрлері
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Жұптасқан жұптың екі дөңгелегінің кішісі беріліс деп аталады, ал 
үлкені доңғалақ деп аталады. Тістердің саны бірдей болған кезде редуктор 
жетек дөңгелегі, ал доңғалақ – жетек деп аталады.

1.2 Сызбалар жасау үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз 
ету және машина жасау сызу дағдылары. Жалпы түрлердің сызбалары 
және құрастыру сызбалары

1.2.1 Компьютерде сызуға арналған стандартты бағдарламалар
Компьютерде сурет салуға арналған бағдарламалар сызбалар жасау 

процесін жеңілдетеді. Мұндай қосымшалардағы сурет нақты қағаз парағына 
қарағанда тезірек жасалады, ал қате болған жағдайда оны бірнеше рет басу 
арқылы оңай түзетуге болады.

Сондықтан сызу бағдарламалары осы салада бұрыннан стандартқа 
айналды. Сызу бағдарламалары:

• аutoCAD (Autodesk);
• компас-3D (АСКОН)
• нанокад (Нанокад);
• SolidWorks (SolidWorks).
AUTOCAD
Кәсіби дизайн ортасында да, әуесқой ортада да ең көп ізденетін АЖЖ 

бірі. Autodesk компаниясы autocad-да компьютерде сурет салуды үнемі 
жетілдіріп отырады, оған көбірек мүмкіндіктер қосылады. Жаңа нұсқалар 
үнемі шығады, жылына бір рет [3].

КОМПАС-3D
Бағдарлама электрондық сызбалардың көптеген кең таралған 

форматтарымен жұмыс істеуді қолдайды, бұл сізге басқа дизайн орталарын 
пайдаланатын фирмалармен тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Дайын 
сызбаның негізі - 3D моделі.

NANOCAD
Бағдарламалық жасақтама құжаттармен жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді, нәтижесінде осы бағдарламалық пакетті пайдалану тіпті ең күрделі 
объектінің сапалы сызбаларын сапалы құжаттық сүйемелдеумен 
жабдықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бәрі дұрыс жасалады (адам 
факторы жағдайында айту мүмкін емес), өйткені бүкіл пакет тек ресейлік 
МЕМСТ-қа енгізілген стандарттар мен талаптарға негізделеді.

SOLIDWORKS
SolidWorks-бұл автоматтандырылған дизайн жасауға, әртүрлі өнімдер 

өндірісін дайындауға және егжей-тегжейлі инженерлік талдауға мүмкіндік 
беретін жүйе. Қолданбалы модульдер бірқатар нақты мәселелерді шешуге 
мүмкіндік беретін бірыңғай ақпараттық модель деңгейінде жұмыс істейді:

- модельдің дәл инженерлік есептеулерін жасау;
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- бұйымның технологиялылығын талдау (оны өндіруге, пайдалануға 
және жөндеуге жұмсалатын шығындарды оңтайландыруға қол жеткізуге 
оның бейімділігін анықтайтын конструкция қасиеттерінің жиынтығы);

- құжаттардың әртүрлі форматтарын (200 түрге дейін) келісу 
мүмкіндігімен құжат айналымын автоматтандыру [3].

1.2.2 Құрастыру сызбаларын эскиздер бойынша ресімдеу
Құрастыру сызбалары өнім бірнеше бөліктен тұратын кезде жасалады. 

Бұл сурет өнімді құрайтын бөліктердің кескіндерінен және оларды жасау мен 
құрастыруға қажетті ақпараттан тұрады.

Құрастыру сызбасы-құрастыру қондырғысының бейнесі бар, бір-
бірімен байланысқан компоненттердің орналасуы мен өзара байланысы 
туралы түсінік беретін және құрастыру қондырғысын құрастыру мен 
бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құжат.

Құрастыру сызбасы құрастыру қондырғысының нысаны, 
функционалды мақсаты және құрамы туралы толық түсінік беруі керек.

Құрастыру сызбасына сәйкес жеке бөліктерден, механизм бөліктерінен 
қарапайым тораптар мен күрделі машиналарды, техникалық құрылғыларды 
жинауға болады [1].

Құрастыру сызбасына сәйкес компоненттердің өзара орналасуын, 
бөлшектерді бір-біріне қосу әдістерін және жұмыс принципін ұсынуға 
болады.

Құрастыру сызбасында мыналар болуы керек:
1) құрастыру бірлігінің бейнесі;
2) қажетті өлшемдер. 

1.3 Қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен мамандық 
бойынша схемаларды ресімдеу

1.3.1 Компьютерлік графика
Компьютерлік графика (сондай - ақ машиналық графика) -

компьютерлер арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен қатар бейнелерді 
жасау (синтездеу) және редакциялау үшін де, оны одан әрі өңдеу және сақтау 
мақсатында нақты әлемнен алынған көрнекі ақпаратты цифрландыру үшін де 
құрал ретінде пайдаланылатын қызмет саласы.

Қолданбалы бағдарламалық қамтылым (қолданбалы БҚ, қолданбалы 
бағдарламалар) - белгілі бір пайдаланушылық міндеттерді орындауға 
арналған және пайдаланушымен тікелей өзара іс-қимыл жасауға есептелген 
бағдарламалар. Қолданбалы бағдарламадан айырмашылығы, жүйелік 
бағдарламалық жасақтама (Операциялық жүйе) компьютердің жұмысын 
қамтамасыз ету және қолданбалы бағдарламаларды орындау үшін 
қолданылады [9].
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Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету - бағдарламалық 
қамтамасыз ету:

- пайдаланушылардың әртүрлі мәселелерін шешуге арналған жеке 
қолданбалы бағдарламалар мен қолданбалы бағдарламалар пакеттері;

- осы (пакеттер) қолданбалы бағдарламалар негізінде құрылған 
автоматтандырылған жүйелер.

Қолданбалы бағдарламалар пакеттері (PPP) - функционалды 
мәселелерді шешудің бағдарламалық құралы ретінде қызмет етеді және 
бағдарламалық өнімдердің ең көп класы болып табылады. Бұл сыныпқа 
әртүрлі пәндік салалардағы ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын 
бағдарламалық өнімдер кіреді.

Бағдарламалық өнімдерді компьютерге орнатуды білікті 
пайдаланушылар жүзеге асырады, ал олардың тікелей жұмысын, әдетте, 
соңғы пайдаланушылар - ақпаратты тұтынушылар жүзеге асырады, көптеген 
жағдайларда олардың қызметі компьютерлік саладан өте алыс. 
Бағдарламалық өнімдердің бұл класы жеке пәндік салаларға өте тән болуы 
мүмкін.

Қолданбалы бағдарламалар адам қызметінің әртүрлі салаларында 
компьютерлік технологияны қолдануды қамтамасыз етуге арналған. Жаңа 
бағдарламалық өнімдерді жасаумен қатар, қолданбалы бағдарламаларды 
жасаушылар танымал жүйелерді жетілдіруге және модернизациялауға, 
олардың жаңа нұсқаларын жасауға көп күш жұмсайды.

Техникалық сурет салу, құрастыру немесе сурет салу - бұл қандай да 
бір функциямен көзбен байланысатын немесе салынатын сызбаларды құру 
актісі және тәртібі.

Техникалық сурет өнеркәсіп пен техникада идея алмасу үшін қажет.
Сызбаларды түсінуді жеңілдету үшін адамдар таныс белгілерді, 
перспективаларды, өлшем бірлігін, жүйені белгілеуді, визуалды стильдерді 
және бет орналасуын қолданады. Бірге, бұл конвенциялар визуалды тіл 
болып табылады және сызбаның бір мәнді және түсінуге оңай екендігіне 
ықпал етеді. Техникалық сурет салудың көптеген белгілері мен принциптері 
ISO 128 деп аталатын халықаралық стандартта кодталған.

Әрбір білікті электромонтер өз мамандығы бойынша сызбаларды оқи 
білуден басқа, схемаларды, яғни электр тізбегінің әртүрлі элементтерінің 
шартты бейнесін және олардың өзара байланысын жақсы білуі керек. Схема 
көбінесе электр тізбегіндегі белгілі бір ақауларды жою үшін монтаждау, 
орнату және бақылау, сондай-ақ әртүрлі жөндеу жұмыстары кезінде негізгі 
нұсқаулық техникалық құжат болып табылады.
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1.4 Бөлшектер мен тораптардың шақтамалары мен қонулары

1.4.1 Стандарттаудың негізгі түсініктері
Стандарттау - табиғи және техногендік апаттар мен басқа да төтенше 

жағдайлардың туындау қатерін, елдің қорғаныс қабілеттілігі мен жұмылдыру 
дайындығын ескере отырып, ғылымның, техника мен технологияның даму 
деңгейіне, өлшем бірлігіне, ресурстардың барлық түрлерін үнемдеуге, 
шаруашылық объектілерінің қауіпсіздігіне сәйкес қоршаған орта, өмір, 
денсаулық және мүлік үшін өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің қауіпсіздігін, техникалық және ақпараттық үйлесімділікті, 
өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің өзара алмастырылуы мен 
сапасын қамтамасыз ету мақсатында стандарттарды әзірлеу, жариялау және 
қолдану жөніндегі әрекеті

1.4.2 Электр техникалық жабдықтың бөлшектері мен 
тораптарының рұқсат етілуі мен отырғызылуы туралы жалпы түсінік

МЕМСТ 25346 бойынша терминдер мен анықтамалар.
Өлшем-таңдалған өлшем бірліктеріндегі сызықтық шаманың (диаметр, 

ұзындық және т.б.) сандық мәні.
Жарамды өлшем-өлшеммен белгіленген элемент өлшемі.
Шекті өлшемдер-олардың арасында нақты өлшем болуы керек (немесе 

оған тең болуы мүмкін) элементтің рұқсат етілген екі мөлшері.
Ең үлкен (ең кіші) шекті өлшем - элементтің ең үлкен (ең кіші) рұқсат 

етілген мөлшері
Номиналды өлшем-ауытқулар анықталатын өлшем.
Ауытқу-өлшем (нақты немесе шекті өлшем) мен сәйкес номиналды 

өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық.
Нақты ауытқу-нақты және тиісті номиналды өлшемдер арасындағы 

алгебралық айырмашылық.
Нөлдік сызық-номиналды өлшемге сәйкес келетін сызық, оған 

төзімділік пен қону өрістерінің графикалық кескінінде өлшемдердің 
ауытқулары кейінге қалдырылады. Егер нөлдік сызық көлденең болса, онда 
оң ауытқулар одан жоғары, ал теріс ауытқулар төмен түседі.

Төзімділік т-ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдер арасындағы 
айырмашылық немесе жоғарғы және төменгі ауытқулар арасындағы 
алгебралық айырмашылық. Төзімділік-бұл белгісіз абсолютті шама.

IT стандартты рұқсат-бұл рұқсат беру және қону жүйесімен орнатылған 
кез келген рұқсат. (Бұдан әрі "төзімділік" термині "стандартты төзімділік"деп 
түсініледі).

Толеранттылық өрісі-ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдермен 
шектелген және толеранттылық мәні мен оның номиналды өлшемге қатысты 
орналасуымен анықталатын өріс. Графикалық кескінде төзімділік өрісі 
нөлдік сызыққа қатысты жоғарғы және төменгі ауытқуларға сәйкес келетін 
екі жолдың арасында орналасқан.
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Білік-бөлшектердің сыртқы элементтерін, соның ішінде цилиндрлік 
емес элементтерді белгілеу үшін шартты түрде қолданылатын термин.

Тесік-бөлшектердің ішкі элементтерін, соның ішінде цилиндрлік емес 
элементтерді белгілеу үшін шартты түрде қолданылатын термин.

Негізгі білік-жоғарғы ауытқу es = 0 нөлге тең болатын білік.
Қону-құрастыру алдындағы өлшемдерінің айырмашылығымен 

анықталатын екі бөліктің қосылу сипаты.
Қондырудың номиналды мөлшері-қосылысты құрайтын тесік пен 

білікке ортақ номиналды өлшем.
Қонуға төзімділік-қосылысты құрайтын тесік пен біліктің төзімділік 

қосындысы.
Саңылау-егер тесік мөлшері біліктің мөлшерінен үлкен болса, 

құрастыру алдындағы тесік пен білік өлшемдері арасындағы айырмашылық.
Егер біліктің мөлшері тесіктің мөлшерінен үлкен болса, білік пен 

тесіктің өлшемдері арасындағы айырмашылық тесік пен біліктің өлшемдері 
арасындағы теріс айырмашылық ретінде анықталуы мүмкін.

1.5 Өлшеу және бақылау құралдары

1.5.1 Метрологияның негізгі түсініктері
Метрологияның мәні - берілген дәлдікпен және сенімділікпен 

объектілердің қасиеттері туралы сандық ақпарат алу; бұл үшін нормативтік 
база-метрологиялық стандарттары.

Метрология үш негізгі бөлімнен тұрады:
Теориялық немесе іргелі-жалпы теориялық мәселелерді қарастырады 

(физикалық шамаларды, олардың бірліктерін, өлшеу әдістерін өлшеу 
теориясы мен мәселелерін әзірлеу).

Қолданбалы - теориялық метрология әзірлемелерін практикалық 
қолдану мәселелерін зерттейді. Оның қарамағында метрологиялық 
қамтамасыз етудің барлық мәселелері бар.

Заңнамалық - физикалық өлшем бірліктерін, өлшеу әдістері мен 
құралдарын қолдану бойынша міндетті техникалық және құқықтық
талаптарды белгілейді [24].

1.5.2 Микрометриялық аспаптар
Микрометриялық құралдардың түрлері
Микрометриялық құралдар өте кішкентай заттардың қалыңдығын, 

тереңдігін және ұзындығын дәл өлшеу үшін қолданылады. 
Олар көрсететін өлшемдер штангенциркуль сияқты басқа өлшеу 

құрылғыларына қарағанда дәлірек және пайдаланушының жұмысына қатты 
тәуелді. Олар компоненттерді дәл өлшеу үшін машина жасауда кеңінен 
қолданылады.

Дәл өлшеу үшін микрометриялық құралдар қолданылады
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Микрометр-бұл бүкіл әлемдегі механикалық шеберханаларда 
қолданылатын дәл өлшеу құралы. Тексеру көрсеткендей, механикалық, 
сондай-ақ сандық индикациясы бар құралдар жоғары дәлдікті өлшеуді оңай 
жүргізеді.

"Микрометр" сөзі екі терминологияны білдіреді:
• біріншісі1/1000 миллиметр болатын кіші өлшем бірлігі;
• екіншісі-өлшемдерді өте жоғары дәлдікпен өлшейтін микрометр деп 

аталатын өлшеу құралы, өйткені өлшеу кезінде өлшенетін объектінің сызығы 
құрылғының осьіне параллель болады.

Құрылғы метрикалық шкала жағдайында 0,01 мм-ге дейінгі дәлдікпен 
және 1/1000 дюймге дейінгі дәлдікпен машиналар мен объектілердің дәл 
бөліктерінің ұзындығы, ені мен тереңдігі сияқты кіші өлшемді өлшеу үшін 
қолданылады, егер масштаб микрометрикалық басына нақышталған дюйм 
болса [24].

1.6 Сертификаттау жөніндегі органдарды аккредиттеу тәртібі

1.6.1 Сертификаттау. Негізгі ұғымдар.
Сертификаттау-сертификаттау органы жүзеге асыратын объектілердің 

техникалық регламенттердің талаптарына, стандарттардың ережелеріне, 
ережелер жиынтығына немесе шарттардың талаптарына сәйкестігін растау 
нысаны. Сертификаттау сонымен қатар сертификат алу процедурасын 
білдіреді.

Сертификаттау объектілері:
- өнім;
- жұмыстар (қызметтер);
- менеджмент жүйелері

1.6.2 Органдарды аккредиттеу тәртібі
Сертификаттау жөніндегі органды аккредиттеу
Сертификаттау органдары орындалатын жұмыс түрлері бойынша 

ерекшеленеді. Жұмыс түрлері сертификаттау объектілерімен тікелей 
байланысты. Әдетте, сертификаттау объектілері болуы мүмкін: процестер, 
өнімдер, қызметтер, басқару жүйелері және қызметкерлер. Сертификаттау 
органына аккредиттеу сертификаттау объектісіне байланысты әр түрлі 
стандарттар бойынша жүзеге асырылады.

1.6.3 Сапа көрсеткіштерін анықтау әдістері
Көрсетілген сапа көрсеткіштерін анықтау әртүрлі әдістермен жүзеге 

асырылуы мүмкін. Олар әдетте екі топқа бөлінеді: ақпарат алу әдістері 
бойынша – өлшеу, тіркеу, органолептикалық және есептеу; оны алу көздері 
бойынша – дәстүрлі, сараптамалық және әлеуметтанулық.
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Өлшеуіш-бұйымның конструкциясында көзделген техникалық өлшеу 
құралдарын немесе қосымша (амперметрлер, вольтметрлер және т.б.) 
міндетті түрде пайдалану арқылы алынатын ақпаратқа негізделген.

Тіркеу-белгілі бір оқиғалардың, заттардың немесе шығындардың санын 
есептеу (тіркеу) арқылы алынған ақпарат пайдаланылады, мысалы: сынақтар 
кезінде бұйымның істен шығу санын тіркеу; бұйымды жасау және пайдалану 
шығындары; авторлық куәліктермен немесе патенттермен қорғалған күрделі 
бұйым бөліктерінің саны. 

Органолептикалық-сенсорлық қабылдауды талдау нәтижесінде 
алынған ақпарат қолданылады: көру, есту, иіс, жанасу және есту. Осы 
әдіспен нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігі осы жұмысты орындайтын 
адамдардың қабілеттеріне, біліктілігіне және дағдыларына, сондай-ақ адам 
ағзасының рұқсат ету қабілетін арттыратын арнайы техникалық құралдарды 
(микроскоптар, микрофондар, үлкейткіштер) пайдалану мүмкіндігіне 
байланысты. 

Есептеу-өнім сапасы көрсеткіштерінің оның параметрлеріне теориялық 
немесе эмпирикалық тәуелділіктерін қолдануға негізделген. Ол негізінен 
өнімді жобалау кезінде қолданылады, ол эксперименттік зерттеу объектісі 
бола алмайтын кезде (прототип жоқ) және өнімділікті, қуатты, беріктікті 
және т. б. анықтауға қызмет етеді.

Дәстүрлі-сапа көрсеткіштерін мамандандырылған эксперименттік 
зертханалардың, полигондардың, стендтердің және кәсіпорындардың есеп 
айырысу бөлімшелерінің – құрылымдық бөлімдердің, есептеу 
орталықтарының, сенімділік қызметтерінің лауазымды тұлғалары 
анықтайды.

Сарапшы-сапа көрсеткіштерінің мәндерін анықтау сарапшылар тобы 
қабылдаған шешім негізінде жүзеге асырылады. Мұндай топтарға 
бағаланатын өнімнің түріне байланысты әртүрлі білім мен практикалық 
дағдылардың мамандары біріктіріледі. Топ мүшелерінің әрқайсысы шешуші 
дауыс құқығына ие. 

Социологиялық-өнімнің мүмкін немесе нақты тұтынушыларының 
пікірлері туралы ақпаратты жинауға және талдауға негізделген. Ақпарат 
жинау ауызша сұрау барысында немесе сауалнамаларды тарату арқылы, 
сондай-ақ конференциялар, көрмелер, аукциондар және т. б. ұйымдастыру 
жолымен жүзеге асырылады.

1.7 Ақпаратты іздеу

1.7.1 Іздеу бағдарламалары
Іздеу жүйесі (ағылш. search engine) - алгоритмдер және олардың 

компьютерлік бағдарламалар жиынтығын іске асыратын, пайдаланушыға
қолжетімді деректердің ауқымды жинағынан іздеу арқылы өзіне қажетті 
ақпаратқа жылдам қол жеткізу мүмкіндігін беретін бағдарлама. Іздеу 
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жүйелерінің ең танымал қосымшаларының бірі-Бүкіләлемдік ғаламтордан
мәтіндік немесе графикалық ақпаратты іздеуге арналған веб-қызметтер.

Сондай-ақ, FTP серверлерінде файлдарды, интернет-дүкендердегі
өнімдерді, Usenet жаңалықтар топтарындағы ақпаратты іздей алатын 
жүйелер бар.

Іздеу және қызмет көрсету әдістеріне сәйкес іздеу жүйелерінің төрт 
түрі бөлінеді: іздеу роботтарын қолданатын жүйелер, адам басқаратын 
жүйелер, гибридті жүйелер және мета-жүйелер.

Іздеу жүйесінің архитектурасы әдетте мыналарды қамтиды:
• Интернет сайттарынан немесе басқа құжаттардан ақпарат жинайтын 

іздеу роботы,
• жинақталған ақпарат бойынша жылдам іздеуді қамтамасыз ететін 

индексатор,
• іздеу жүйесі - пайдаланушының жұмысына арналған графикалық 

интерфейс [8].

1.7.2 Берудің ақпараттық процестерінің модельдері
1.Жүйе элементі-белгілі бір функционалды мақсаты бар жүйенің 

бөлігі. Өз кезегінде қарапайым өзара байланысты элементтерден тұратын 
жүйелердің күрделі элементтері көбінесе ішкі жүйелер деп аталады.

2. Жүйені ұйымдастыру-бұл ішкі реттілік, жүйе элементтерінің өзара 
әрекеттесуінің үйлесімділігі, атап айтқанда, жүйе ішіндегі элементтер 
күйлерінің әртүрлілігін шектеуде көрінеді.

3. Жүйенің құрылымы-жүйенің негізгі қасиеттерін анықтайтын жүйе 
элементтерінің құрамы, тәртібі және өзара әрекеттесу принциптері. Егер 
жүйенің жеке элементтері әртүрлі деңгейлерде орналасса және элементтер 
арасындағы ішкі байланыстар тек жоғары деңгейден төменгі деңгейге дейін 
және керісінше ұйымдастырылса, онда олар жүйенің иерархиялық құрылымы 
туралы айтады. Таза иерархиялық құрылымдар іс жүзінде сирек кездеседі, 
сондықтан бұл тұжырымдаманы біршама кеңейте отырып, иерархиялық 
құрылым әдетте басқа байланыстардың арасында иерархиялық байланыстар 
басым болатын құрылымдар деп түсініледі [7].

4. Жүйенің архитектурасы-пайдаланушы үшін маңызды жүйенің 
қасиеттерінің жиынтығы.

5. Жүйенің тұтастығы-жүйенің қасиеттерінің оның жеке элементтерінің 
қасиеттерінің қосындысына (қасиеттердің пайда болуы) және сонымен бірге 
әр элемент қасиеттерінің оның орны мен жүйе ішіндегі функцияға 
тәуелділігі.

1.7.3 Базалық және қолданбалы ақпараттық технологиялар
Базалық ақпараттық технологиялар (яғни, кез - келген процесте 

қолданылады) негізінен "сәулет" деңгейінің талаптарымен-фон Нейман 
принциптерімен анықталатындар болып табылады.

Негізгі ақпараттық технологиялар келесі технологияларды қамтиды:
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Мультимедиялық технологиялар
Кеңсені автоматтандыру
Автоматтандырылған жобалаудың ақпараттық технологиялары
Өнеркәсіп пен Экономикадағы ақпараттық технологиялар
Жасанды интеллект технологиялары
CASE-ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Геоақпараттық технологиялар
Статистикалық ақпараттық технологиялар
3) басқарудың ақпараттық технологиясы
Білім берудегі ақпараттық технологиялар
Ұйымдастырушылық басқарудың ақпараттық технологиялары 

(корпоративтік ақпараттық технологиялар)
Телекоммуникациялық технологиялар
Ақпаратты қорғау технологиясы
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер (БУИС)
Қолданбалы ақпараттық технологиялардың негізгі міндеті-белгілі бір 

нақты ақпараттық процесті ұтымды ұйымдастыру. Бұл осы процестің жеке 
бөліктерін жақсы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бір немесе бірнеше
негізгі ақпараттық технологияларды нақты қолдануға бейімделу арқылы 
жүзеге асырылады. Сондықтан қолданбалы ақпараттық технологияларды 
зерттеу саласындағы негізгі ғылыми мәселелерді мыналар деп санауға 
болады:

1. Қолданбалы ақпараттық технологияларды талдау, синтездеу және 
оңтайландыру әдістерін әзірлеу.

2. Әр түрлі типтегі және практикалық мақсаттағы ақпараттық 
технологияларды жобалау теориясын құру.

3. Ақпараттық технологияларды құрудың әртүрлі нұсқаларын 
салыстырмалы сандық бағалау әдістемесін құру.

4. Ақпараттық технологияларды іске асыру процестерін 
автоматтандырудың аппараттық-бағдарламалық құралдарына қойылатын 
талаптарды әзірлеу [9].

1.7.4 Желілік ақпараттық технологиялар және коммуникация
Ақпараттық технологиялар (ат, сондай–ақ-ақпараттық -

коммуникациялық технологиялар)-ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу, 
ұсыну, тарату процестері, әдістері және осындай процестер мен әдістерді 
жүзеге асыру тәсілдері (ФЗ № 149-ФЗ).

Басқа анықтамалар:
- деректерді жинау, сақтау, өңдеу, беру және пайдалану функцияларын 

орындау кезінде есептеу техникасы құралдарын қолдану тәсілдері, тәсілдері 
мен әдістері (МЕМСТ 34.003-90);

- ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату үшін қажетті ресурстар 
(ISO/IEC 38500:2015).



21

   
  

Ақпараттық жүйелер мен технологиялар саласындағы мамандарды 
көбінесе it немесе IT мамандары деп атайды [6].

1.7.5 Темір жолдарды электрмен жабдықтаудағы заманауи 
ақпараттық технологиялар

Теміржол көлігінде келесі бағыттар бойынша заманауи ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданылады:

- ЭЖ инженерлік міндеттерді шешу (тасымалдау жоспарын құру және 
пойыздарды қалыптастыру, тартымдық есептерді орындау, пойыздар 
қозғалысының кестесін әзірлеу).

- кешенді автоматтандырылған жүйені пайдалану, жүк тасымалдарын
жедел басқару (АБАЖ)

- сұрыптау станцияларын басқарудың автоматтандырылған жүйесін 
(АСУСС) пайдалану)

- диспетчерлік басқарудың бірыңғай автоматтандырылған 
орталықтарын (ДШАД) пайдалану)

- темір жол билеттерін сату және брондаудың автоматтандырылған 
жүйесін пайдалану (ЭКСПРЕСС 2)

- теміржол көлігінің негізгі кәсіптері үшін автоматтандырылған жұмыс 
орындарын пайдалану: пойыз диспетчері, станция бойынша кезекші, тауар 
кассирі, локомотив бригадаларының жасақшысы және т.б. [10].

1.7.6 Кәсіби бағытталған ақпараттық технологиялар
Кәсіпорындағы негізгі ақпараттық технологияның мақсаты бәсекеге 

қабілетті өнімнің "бейнесін" анықтауға және оның өндірісін басқаруға 
мүмкіндік беретін ақпараттық өнімді құру болып табылады. 
Тұжырымдамалық деңгейде өндірісті басқару фазалары негізгі ақпараттық 
процестердің жиынтығымен жүзеге асырылады. Жеке математикалық 
модельдердің көмегімен функционалды есептер есептеулерге айналады, 
осылайша өндірісті басқарудың ақпараттық функцияларын орындау деректер 
деңгейіне өтеді. Есептеу тапсырмаларының жұмысында келесі аспектілерді 
бөліп көрсету әдетке айналған:

Есептеу процесін ұйымдастыру (пакеттік, уақытты бөлу режимі);
Деректермен алмасу әдістері мен құралдары (есептеу процесін бірлесіп 

ұйымдастыруда әртүрлі компьютерлік құрылғылардың өзара әрекеттесуі;
Деректерді жинақтау: деректерді жинақтау ақпараттық базаны 

ұйымдастырумен байланысты;
Білімді ұсыну процесі; деректерді біріктіру тәсілімен, қуатты 

логикалық аппараттың көмегімен оларға қол жеткізуді ұйымдастырумен, 
сараптамалық және зияткерлік ішкі жүйелер мен тәсілдерді қолданумен 
сипатталады; осы процестің аясында деректердің көрнекі көрінісін де 
ескеруге болады.

Ақпараттық жүйелер иерархияның әртүрлі деңгейлерінде бар. 
Операциялық деңгейде транзакцияларды өңдеу жүйелері жұмыс істейді. Бұл 
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жүйелер қарапайым операцияларды өңдейді (шоттарды жазу, анықтама беру 
және т.б.), басқа типтегі АЖ үшін ақпарат жеткізушілер болып табылады. 
Мұндай жүйелерді деректер базасымен операцияларды қамтамасыз етумен 
айналысатын транзакциялық АЖ-мен шатастырмау керек. Білімді өңдеу 
жүйелері мен кеңсені автоматтандыру жүйелері тактикалық деңгейде жұмыс 
істейді. Біріншісі жаңа білімді құрумен және интеграциялаумен айналысады, 
мысалы, өнімді жобалау немесе техникалық дизайн. Соңғысы 
менеджерлердің өнімділігін арттырады. Сонымен қатар тактикалық деңгейде 
басқаруды, бақылауды, шешімдерді дайындауды, жоспарлауды және т.б. 
жеңілдететін басқарушылық және талдамалық жүйелер жұмыс істейді.

Практикалық бөлім

№ 1.1 Практикалық жұмыс
Механикалық беріліс сызбасы
Мақсаты: теориялық білімді бекіту, механикалық берілісті есептеу 

және сызу қабілеті.
Мазмұны
Цилиндрлік берілістердің параметрлерін есептеңіз. 
- Цилиндрлік берілістерді сызыңыз.
Цилиндрлік берілістерді сызу.
Редукторлар сызбаларда шартты түрде сызылады, біз оларды табиғатта 

көргендей емес. Бұл редукторлардың шартты бейнелері МЕМСТ 2.402-68 (st 
sev 286-76) орнатылған. Тісті тәж үш шеңбермен бейнеленген:

Шыңдардың шеңбері (оның диаметрі da-мен белгіленеді) қатты қалың 
негізгі сызықпен қолданылады;

Шұңқырлардың шеңбері (оның диаметрі dj деп белгіленеді) қатты жұқа 
сызықпен қолданылады; бұл сызықты көрсетпеуге рұқсат етіледі;

Бөлу шеңбері (оның диаметрі d деп белгіленеді) жіңішке сызықпен 
сызылған.

Егер кескін жазықтық тісті доңғалақтың бойлық осьінің бойымен өтсе, 
тісті доңғалақтар әдетте тілікпен бейнеленеді. Бұл жағдайда тістер әрдайым 
бөлінбейді және тозбайды. Тістердің кескінінде бөлу шеңберіне сәйкес 
келетін жіңішке сызықтар доңғалақ осьіне параллель сызылады.

Тісті және құртты берілістердің сызбаларын орындау
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Сур. 1.4 - Цилиндрлік тісті беріліс

№1(А) қосымшалар)

нұсқ
а № 

m z z D D
нұсқ
а № 

m z z D D нұсқа 
№ 

m z z D D

1 5 20 25 25 25 11 4 15 35 20 30 21 5 16 28 25 35
2 4 20 40 25 30 12 5 16 30 25 32 22 4 22 36 25 30
3 5 15 32 25 35 13 4 20 32 22 30 23 4 20 38 22 30
4 3 25 40 20 25 14 5 16 30 25 36 24 4 20 35 25 32
5 4 25 35 25 32 15 4 15 35 20 25 25 4 18 35 20 30
6 4 20 34 22 25 16 4 18 35 24 30 26 5 18 35 25 30
7 5 18 30 25 32 17 4 20 36 25 32 27 4 25 32 20 25
8 4 15 35 20 30 18 5 16 30 25 30 28 4 20 30 20 30

Цилиндрлік берілістің сызбасын орындаңыз. Оларға арналған шпондар 
мен ойықтардың мөлшері МЕМСТ-8788-68 және МЕМСТ 8789-68 сәйкес 
орнатылады. Қалған параметрлерді қосымшалардан қараңыз. Біліктердің 
диаметрі мен Орталық қашықтықтың өлшемдерін жағыңыз.
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Сур. 1.5 - Құрттың берілуі
5,6 қосымшалар

№ 1.2 практикалық жұмыс.
Қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің жұмыс принциптері. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету
1. Жұмыстың мақсаты: қолданбалы бағдарламалық жасақтамамен 

жұмыс істеудің практикалық дағдыларын дамыту.
2. Жабдықтар, аспаптар, жабдықтар, материалдар:Windows 

операциялық жүйесі бар дербес компьютер.
Қысқаша теориялық мәліметтер
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Қолданбалы бағдарламалар адам қызметінің әртүрлі салаларында 
компьютерлік технологияны қолдануды қамтамасыз етуге арналған. Жаңа 
бағдарламалық өнімдерді жасаумен қатар, қолданбалы бағдарламаларды 
жасаушылар танымал жүйелерді жетілдіруге және модернизациялауға, 
олардың жаңа нұсқаларын жасауға көп күш жұмсайды. Жаңа нұсқалар, 
әдетте, сабақтастықты сақтай отырып, ескілерді қолдайды және 
мүмкіндіктердің негізгі минимумын (стандартын) қамтиды.

Қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы (ҚБҚ) құрайтын 
бағдарламалық құралдарды жіктеудің ықтимал нұсқаларының бірі суретте 
көрсетілген.1.6. суретте келтірілген кез-келген жіктеу сияқты, жалғыз мүмкін 
емес. Ол қолданбалы бағдарламалардың барлық түрлерін де ұсынбайды. 
Алайда, жіктеуді қолдану ҚБҚ туралы жалпы түсінік қалыптастыру үшін 
пайдалы.

Жалпы мақсаттағы аспаптық бағдарламалық құралдар
Әр түрлі ақпаратты өңдеу үшін компьютерлерді қолданудың кең 

мүмкіндіктеріне қарамастан, ең танымал - мәтіндермен жұмыс істеуге 
арналған бағдарламалар-мәтіндік редакторлар мен баспа жүйелері. Мәтіндік 
редакторлар-бұл мәтіндік ақпаратты пайдаланушыға ыңғайлы түрде енгізуге, 
өңдеуге, сақтауға және басып шығаруға арналған бағдарламалар. 
Сарапшылар компьютерді баспа машинасы ретінде пайдалануды 80% 
бағалайды.

Сур. 1.6 - Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жіктеу
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Графикалық ақпаратты өңдеу бағдарламалары үлкен танымалдылыққа 
ие болды. Компьютерлік графика қазіргі уақытта бағдарламалық 
жасақтаманың қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі болып 
табылады. Оған графикалық ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кіреді -
сызбалар, суреттер, суреттер, мәтіндер және т.б. - компьютерлік техниканың 
көмегімен. Графикалық жүйелердің әртүрлі түрлері суреттерді жылдам 
құруға, сканер немесе бейнекамера арқылы суреттерді енгізуге, анимациялық 
бейнелер жасауға мүмкіндік береді.

Графикалық редакторлар суретшінің әртүрлі құралдарын, стандартты 
Кескін кітапханаларын, стандартты қаріптер жиынтығын, кескіндерді 
өңдеуді, фрагменттерді экран беттеріне көшіруді және жылжытуды және т. б. 
пайдалануға мүмкіндік береді. Есептеулерді орындау және сандық ақпаратты 
одан әрі өңдеу үшін арнайы бағдарламалар - электрондық кестелер бар. Кез -
келген маманның іс-әрекеті барысында көбінесе жұмыс нәтижелерін 
кестелер түрінде ұсыну қажет, онда өрістердің бір бөлігі бастапқы 
мәліметтермен, ал екіншісі есептеу және графикалық талдау нәтижелерімен 
айналысады. Олар үшін өңделетін ақпараттың үлкен көлемі, бастапқы 
деректерді өзгерту кезінде бірнеше есептеу қажеттілігі тән. Электрондық 
кестелер осындай күнделікті жұмысты автоматтандырумен айналысады.

Компьютерлік технологияны дамытудың ең перспективалы 
бағыттарының бірі-ақпараттық мәліметтердің үлкен массивтерін сақтауға 
арналған арнайы аппараттық құралдарды құру және оларды кейіннен сандық 
емес өңдеу-іздеу және сұрыптау. Мұндай дерекқорларды компьютерлік 
өңдеу үшін дерекқорды басқару жүйелері қолданылады. ДҚБЖ-бұл 
мәліметтер базасының жазбаларын құруға, өңдеуге және шығаруға қажетті 
бағдарламалық жасақтама құралдарының жиынтығы. ДҚБЖ-нің бірнеше түрі 
бар: иерархиялық, желілік, реляциялық. ДҚБЖ-мен жұмыс істеу кезінде 
бірнеше дәйекті кезеңдер бөлінеді:

МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫН ЖОБАЛАУ
* негіздердің құрылымын құру;
* деректер базасын толтыру;
* негізгі деректерді қарау және өңдеу;
* деректер базасын сұрыптау;
* қажетті жазбаны іздеу; 
* ақпаратты іріктеу;
* есептер жасау.
Әдетте, дерекқорды басқарудың танымал жүйелерінің көпшілігі осы 

кезеңдерді қолдайды және оларды жүзеге асырудың ыңғайлы құралдарын 
ұсынады.

Арнайы мақсаттағы аспаптық бағдарламалық құралдар
Әзірлеушілер белгілі бір пән саласындағы мамандар үшін арнайы 

мақсатты бағдарламалық жүйелер жасайды. Мұндай бағдарламалар авторлық 
аспаптық жүйелер деп аталады. Авторлық жүйе пайдаланушы өзінің пәндік 



27

   
  

аймағының ақпараттық мазмұнымен толтыра алатын алдын-ала анықталған 
қабықпен біріктірілген ортаны білдіреді.

Сараптама жүйесі-бұл кейбір тар қолданбалы салада сарапшы сияқты 
әрекет ететін бағдарлама. Сараптамалық жүйелер оларды шешу үшін 
сараптамалық білімді қажет ететін белгісіздік пен толық емес бастапқы 
мәліметтермен мәселелерді шешуге арналған.

Сонымен қатар, бұл жүйелер олардың мінез-құлқы мен шешімін 
түсіндіре алуы керек.

Сараптамалық жүйелер мен басқа бағдарламалардың түбегейлі 
айырмашылығы-олардың бейімделуі, яғни өзін-өзі оқыту процесінде 
өзгергіштік.

Сараптамалық жүйелерде үш негізгі модульді бөлу әдеттегідей: 
* білім базасының модулі; 
* логикалық Шығыс модулі; 
* пайдаланушы интерфейсі. 
Жасанды интеллекттің негізі болып табылатын сараптамалық жүйелер 

ғылымда (жануарлар мен өсімдіктерді түрлері бойынша жіктеу, химиялық 
талдау), медицинада (диагноз қою, электрокардиограммаларды талдау, емдеу 
әдістерін анықтау), техникада (техникалық құрылғылардағы ақауларды іздеу, 
ғарыш кемелері мен спутниктердің ұшуын бақылау), саясаттану мен 
әлеуметтануда, криминалистикада, лингвистикада және т. б. кеңінен таралды.

Жақында гипермәтіндік ақпаратты өңдеу бағдарламалары кеңінен 
танымал болды. Гипермәтін-мәтіндік материалды сызықтық ретпен емес, 
мүмкін өтулерді (сілтемелерді), оның жеке фрагменттері арасындағы 
байланыстарды көрсету түрінде ұйымдастырудың бір түрі. Кәдімгі мәтінде 
ақпаратты орналастырудың әдеттегі сызықтық принципі қолданылады және 
оған қол жеткізу дәйекті түрде жүзеге асырылады. Гипермәтіндік жүйелерде 
ақпарат энциклопедия мәтініне ұқсайды және кез-келген таңдалған мәтін 
фрагментіне сілтеме бойынша еркін қол жеткізіледі. Ақпаратты 
гипермәтіндік түрде ұйымдастыру қолданбалы бағдарламаларда 
анықтамалық құралдар, сөздіктер, контекстік көмек (Help) құру кезінде 
қолданылады.

Мультимедиа (multimedia) - бұл интерактивті бағдарламалық 
жасақтамамен басқарылатын визуалды және аудио эффектілердің өзара 
әрекеттесуі. Компакт-дискілердің (CD-ROM) пайда болуы және кеңінен 
таралуы жарнамалық және ақпараттық қызметте, желілік 
телекоммуникациялық технологияларда, оқытуда мультимедияны тиімді 
пайдалануға мүмкіндік берді.

Кәсіби деңгейдегі бағдарламалық құралдар
Осы топтың әрбір қолданбалы бағдарламасы өте тар пәндік аймақты 

басшылыққа алады, бірақ оған мүмкіндігінше терең енеді. Осылайша АСНИ 
жұмыс істейді - ғылыми зерттеулердің автоматтандырылған жүйелері, 
олардың әрқайсысы белгілі бір ғылым саласына "байланған", АЖЖ -
автоматтандырылған жобалау жүйелері, олардың әрқайсысы тар салада 
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жұмыс істейді, АСУ - автоматтандырылған басқару жүйелері (60-70 
жылдары мыңдаған адамдар дамыған).

№ 1.3 Практикалық жұмыс.
Компьютерлік сызу
1. Жұмыстың мақсаты: Компас-3D LT V10 ортасында қарапайым 

сызбалар жасаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.
2. Жабдық, аспаптар, аппаратура, материалдар: дербес компьютер, 

КОМПАС-3D LT V10 бағдарламасы.
Қысқаша теориялық мәліметтер
Жүйе (грек тіл.systema-бөліктерден тұратын тұтас; қосылыс), белгілі 

бір тұтастықты, бірлікті құрайтын, бір-бірімен қарым-қатынаста және 
байланыста болатын көптеген элементтер. 

Компьютер-компьютердегі бағдарлама
Сызу-геометриялық құрылыстармен байланысты объект және 

әрекеттер.
Компас 3D бағдарламасы машина жасау, құрылыс сызбаларын 

орындауға, 3D модельдерін құруға арналған. Бұл дамудың 
қарапайымдылығына және сонымен бірге дизайнның кең мүмкіндіктеріне 
байланысты, бүгінгі таңда ресей нарығындағы ең танымал CAD 
бағдарламаларының бірі болып табылады, оны қолданудың негізгі бағыттары 
машина жасау және құрылыс болып табылады.

Барлық АЖЖ-ны 3 санатқа бөлуге болады (суретті қараңыз. 1.7):

Сур. 1.7 - АЖЖ жіктелуі

1) Жеңіл (AutoCAD, Компас-График)
2) орташа (қатты жұмыстар, қатты жиектер, Компас-3D)
3) ауыр (CATIA, Pro / ENGINEER, NX)
Сіздің жұмысыңыз осы бағдарламалардың кез-келгеніндегі дизайнмен 

байланысты болуы мүмкін (немесе мүмкін).
АЖЖ түрлерін толығырақ қарастырыңыз.
1) жеңіл АЖЖ негізінен кульманның орнына қолданылады. 

Компьютерде 2D сызу кульманға қарағанда оңай деп айта аламыз, өйткені
бағдарламалар сурет салу мүмкіндігінше оңай және ыңғайлы болатындай 
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етіп арнайы жасалған. Графиканың сапасын бақылаудың қажеті жоқ, 
барлығы компьютерді тартады. Сіз кез-келген күрделілік пен өлшемдердің 
сызбаларын еш қиындықсыз орындай аласыз (бұл A1 және A0 форматтарын 
құрастырған кезде маңызды.

2) бұл АЖЖ 3D модельдеу және 3D модельдерінің сызбаларын құру 
үшін қолданылады. Әрине, қозғалтқыштың 3D моделін көргенде, сіз 
Сызбадан гөрі көп нәрсені түсінесіз, сонымен қатар 3D моделі бойынша CNC 
машинасымен жасалған бөлік 2D суретіне қарағанда дәлірек болады.

3) бұл тіпті бағдарламалар емес, ірі кәсіпорынға арналған тұтас 
бағдарламалар кешені. Бірінде сіз бөліктің 3D моделін (CAD-бағдарлама) 
орындайсыз, екіншісінде - оның беріктігін есептейсіз (CAE-бағдарлама), 
үшіншісінде - оны жасауға арналған құралды жобалайсыз, төртіншісінде -
CNC машиналарына арналған басқару бағдарламасын жасайсыз (CAM-
бағдарлама). Ал, олардың құны функциялардың санына сәйкес келеді (қазір 
ойлаған сомаға тағы екі нөл қосыңыз).

Сондықтан, көптеген компаниялар үшін компас 3D бағдарламасы 
кіретін орташа CAD санаты баға/сапа қатынасы бойынша оңтайлы болып 
көрінеді. 

Компас 3D LT келесі құжат түрлерімен жұмыс істейді:
Сызба (расширение файла. cdw) - негізгі графикалық құжат. Сіз 3D 

модельдерінің негізінде де, "нөлден" да сызбалар жасай аласыз. Дизайнер тек 
сурет форматын таңдайды (A0, A1, A2, A3, A4, A5) , ал негізгі жазба сияқты 
дизайн элементтері автоматты түрде жасалады.Фрагмент (frw файл 
кеңейтімі) сонымен қатар Сызбадан ерекшеленетін графикалық құжат болып 
табылады, өйткені мұнда жақтау да, негізгі жазба да жоқ. Фрагмент-бұл бос 
парақ, оның өлшемдері шексіз.

Мәліметтер (m3d файл кеңейтімі) - үш өлшемді компас құжаты.3d 
моделі әртүрлі операциялардың (экструзия, айналу) реттілігімен жасалады, 
ол үшін өз кезегінде 2D эскизі қажет.                            

Бұл файл түрлері тек 3D компасында қол жетімді:
Мәтіндік құжат (kdw файл кеңейтімі) - әдетте әртүрлі түсіндірме 

жазбалар жасалады. Студент әдетте Word бағдарламасында RPZ-ті жобалау 
ыңғайлы.

Спецификация (spw файл кеңейтімі) - құжаттың бұл түрі 
спецификацияларды жасау үшін қолданылады. Ерекшелік, айтпақшы, 2D 
немесе 3D құрастырумен байланысты болуы мүмкін, онда сызбада немесе 3D 
құрастыруда жасалған өзгерістер сипаттамада автоматты түрде түзетіледі.

Құрастыру (a3d файл кеңейтімі) - 3D құрастыру құрамында бірнеше 3D 
бөліктері бар, олардың арасында байланыс бар. Жинақтағы бөліктердің 
санын мыңға санауға болады-мысал ретінде 3D автомобиль құрастыру, 
ғимарат бола алады. 

Қатты дене-біртекті материалдан тұратын және бір немесе бірнеше 
түйісетін беттерден тұратын жабық бетімен шектелген үш өлшемді 
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кеңістіктің ауданы. Кез-келген қатты зат негізгі үш өлшемді элементтерден 
тұрады: беттер, жиектер және шыңдар.

Бет-бөліктің бетінің тегіс (міндетті түрде тегіс емес) бөлігі, шеттерінен 
жабық контурмен шектелген. Ерекше жағдай - сфералық қатты денелер және 
тегіс профильді айналу денелері, олар бір қырынан тұрады, олар сәйкесінше 
шеттері жоқ. 

Жиек-екі беттің қиылысында алынған еркін конфигурацияның 
кеңістіктік қисығы. 

Шың-үш өлшемді кеңістіктегі нүкте. Қатты дене үшін бұл қабырғаның 
ұшындағы нүктелердің бірі болуы мүмкін. 

КОМПАС-3D жүйесіндегі үш өлшемді модельдеу эскиздер мен 
эскиздер бойынша операцияларға негізделген

Дене түзілетін жалпақ фигура эскиз деп аталады, ал эскиздің пішінді 
қозғалысы операция деп аталады.

Рельстерге қойылатын талаптар.
Эскиздегі кез-келген сурет көлемді элементті жасауға жарамайды, ол 

келесі ережелерге бағынуы керек:
- эскиздегі контурлар қиылыспайды және ортақ нүктелер жоқ;
- эскиздегі контур "негізгі" сызық стилімен бейнеленген.
Эскизде жұмыс істеу кезінде контур кез-келген сызықтық 

геометриялық объектіні немесе тізбектелген сызықты геометриялық 
объектілердің жиынтығын (сегменттер, доғалар, сплиттер, сынған және т.б.) 
білдіреді.

Үлгіні құру тәртібі
Бөліктің үш өлшемді моделін құру негізді құрудан басталады-оның 

алғашқы қалыптастыру элементі.
Бөліктің негізін жасағаннан кейін қосымша көлемдерді" желімдеу 

"немесе" кесу " жүзеге асырылады. 
Олардың әрқайсысы жаңа эскиздер бойынша операцияларды қолдана 

отырып құрылған элемент.

№ 1.4 Практикалық жұмыс.
«Штангенциркульмен және микрометрмен өлшеу»
Қалыптастырылатын құзыреттер:
Жұмыс мақсаты: өлшеу құралын игеру және штангенциркуль мен 

микрометрді пайдалануда практикалық дағдыларды алу.
Құрал-жабдықтар: ДК, оқулық, дәріс.
Өлшеу жүргізу тәртібі, жарамдылығын тексеру.
Жұмыс алдында штангенциркульдің техникалық жағдайын тексеріп, 

қажет болған жағдайда оны реттеңіз. Егер құрылғыда қисық ернеулер болса, 
оны қолдануға болмайды. Сондай-ақ жұмыс беттеріндегі кенжарларға, 
тоттануға және сызаттарға жол берілмейді. Біріктірілген ернеулермен 
штанганың және терең өлшегіш сызғыштың ұштары сәйкес келуі керек. 
Құралдың шкаласы таза, жақсы оқылуы керек.
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Штангенциркульдің ернеулеры аз күшпен тығыз, бос жерлер мен 
бұрмаланулар жоқ, бөлікке басылады.

Цилиндрдің сыртқы диаметрінің мөлшерін (білік, болт және т.б.) 
анықтай отырып, раманың жазықтығы оның осьіне перпендикуляр екеніне 
көз жеткізіңіз.

Цилиндрлік тесіктерді өлшеу кезінде штангенциркульдің ернеулеры 
диаметрлі қарама-қарсы нүктелерде орналасады, оларды шкаланың 
максималды көрсеткіштеріне сүйене отырып табуға болады. Бұл ретте 
раманың жазықтығы тесік осьі арқылы өтуі тиіс, яғни хорда бойынша немесе 
оське бұрышпен өлшеуге жол берілмейді.

Шұңқырдың тереңдігін өлшеу үшін штанга оның шетіне бөліктің 
бетіне перпендикуляр орнатылады. Тереңдік өлшегіштің сызығы 
жылжымалы жақтаудың көмегімен түбіне дейін итеріледі.

Алынған өлшем құлыптау бұрандасымен бекітіліп, көрсеткіштер 
анықталады.

Штангенциркульмен жұмыс жасай отырып, олар раманың тегіс жүруін 
бақылайды. Ол мықтап, штангаға отырмай отыруы керек, ал құлыптау 
бұрандасымен реттелетін орташа күшпен серпіліссіз қозғалуы керек. 
Біріктірілген ернеулермен нониустың нөлдік соққысы штанганың нөлдік 
соққысына сәйкес келуі керек. Олай болмаған жағдайда, нониусты қайта 
орнату қажет, ол үшін оның бұрандалары жақтауға босатылып, соққылар 
біріктіріліп, бұрандалар қайтадан бекітіледі.

Бөлікті өлшемес бұрын, ең алдымен, нөлдік емес соққының штанганың 
нөлдік соққысымен сәйкестігін тексеру керек.

Сондай-ақ, раманың бірқалыпты қозғалысын және оның 
микрометриялық берілуін тексеру қажет. Жақтау кептеліп қалмауы керек, 
қозғалу кезінде дірілдемеуі керек, қысылу кезінде бұралып, жылжып кетпеуі 
керек.

Штангенциркульмен өлшеу кезінде өлшенетін жазықтыққа қатысты 
штангенциркульдің ернеулерының дұрыс орнатылуын бақылау қажет.

Аспап көрсеткіштерін анықтау
Сабақтың 2-шкаласы бойынша санау кезінде көрсеткіш барабанның 

соңы, ал 1 бойлық штрих 3 дөңгелек шкаласының көрсеткіші болып 
табылады. Нөмірленген баған шкаласы миллиметр санын көрсетеді, ал оның 
қосымша шкаласы жарты миллиметрді санауға қызмет етеді. Барабанмен 
ашылған сабақтың миллиметрлік шкаласының соңғы соққысын атап өтеміз. 
Оның мәні миллиметрдің бүтін санын құрайды және суретте ол жасыл түспен 
көрсетілген. Егер осы соққының оң жағында қосымша шкаланың ашық 
соққысы болса (көк түспен белгіленген), алынған мәнге 0,5 мм қосу керек.

3 дөңгелек шкаланың көрсеткіштерін есептеу кезінде 1 бойлық 
штрихпен сәйкес келетін оның мәні есепке алынады. Осылайша, жоғарғы 
суретте құрылғының көрсеткіштері:

16 + 0,22 = 16,22 ММ.
17 + 0,5 + 0,25 = 17,75 ММ.
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Жалпы қателік-бұл 0,5 мм мәні дұрыс ескерілмеген (немесе 
ескерілмеген) жағдай. Бұл барабанға жақын қосымша шкаланың штрих-
кодын ішінара ашуға болатындығына байланысты. 

Микрометрмен өлшеу жүргізу тәртібі
Микрометрдің жұмыс беттері өлшенген бөліктің мөлшерінен сәл 

үлкенірек мөлшерде сұйылтылады, әйтпесе жұмыс кезінде оны тырнап алуға 
болады. Өйткені, пятки мен микрометриялық бұранданың соңғы беттері 
абразияға қарсы тұру үшін жоғары қаттылыққа ие.

Ратчет тарту күшін реттеуге қызмет етеді – әдетте 3-5 рет басу 
жасалады. Микрометриялық бұранданың позициясы шамаларды шкаладан 
оқу кезінде көрсеткіштерді түсірмеу үшін құлыптау құрылғысының 
көмегімен бекітіледі.

Микрометрмен жұмыс істеу кезінде оны бағананың шкаласы көрінетін 
етіп ұстау керек және көрсеткіштерді орнында алып тастауға болады.

Біліктің диаметрін өлшеу кезінде өлшеу беттерін диаметрлі қарама-
қарсы нүктелерге қою керек. Бұл жағдайда өкше білікке басылады, ал 
ротатормен баяу айналатын микрометриялық бұранда екі бағытта дәйекті 
түрде тураланады: осьтік және радиалды. Жұмыстан кейін құралдың дәлдігін 
эталонмен тексеру қажет.

Микрометрді орнату және оның дәлдігін тексеру
Микрометрдің нөлдік көрсеткіштерін тексеру жұмысты бастамас 

бұрын әр уақытта жүзеге асырылады, қажет болған жағдайда 
конфигурацияны орындайды. Төменде жалпы әрекеттер тізбегі берілген.

Кронштейндегі өкшелік пен микрометр сабағының қаттылығын 
тексеріңіз. Өлшеу беттерін таза жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Құралдың нөлдік көрсеткіштерін тексеріңіз. Ол үшін МК - 25-те пятки 
мен микрометриялық бұранданың жұмыс беттері ратчет күшімен (3-5
шертпе) өзара байланысты. Егер құрылғы дұрыс орнатылса, оның 
көрсеткіштері 0,00 болады.

Өлшеу диапазоны 25 - 50 мм, 50 - 75 мм және одан жоғары 
микрометрлерді тексеру үшін оларға сәйкес келетін эталондар қолданылады 
(ұзындықтың соңғы өлшемдері), олардың нақты мөлшері белгілі. Таза беткі 
қабаты бар эталон бірнеше рет басу арқылы құрылғының өлшеу беттері 
арасындағы қиғаштықсыз қысылуы керек. Алынған мән белгілі мәнмен 
салыстырылады, қажет болған жағдайда микрометрді келесі ретпен реттеңіз.

Нольге баптау А) фиксациялаушы құрылғының көмегімен немесе бірге 
қосылған өлшегіштердің көмегімен бұранданың үстіңгі бетінің зажатый 
шеткі өлшемімен микрометриялық қалпын бекітеді

б) барабан мен микрометриялық бұранданы бір-бірінен ажыратыңыз. 
Мұны істеу үшін барабанды бір қолыңызбен ұстаңыз, ал екінші жағынан 
ратчет корпусын бұраңыз (жарты айналым жеткілікті).

Сондай-ақ, құрылғының дизайны мүмкін, онда барабанның 
микрометриялық бұрандамен байланысы бұранданың немесе ойығы бар 
қысқыш сомынның көмегімен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
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жиынтықтағы кілтті пайдаланыңыз.
в) барабанның нөлдік соққысы сабақтың бойлық штрихымен 

біріктіріледі. Осыдан кейін барабан қайтадан микрометриялық бұрандамен 
біріктіріліп, жаңа тексеру жүргізіледі. Қажет болса, параметр қайталанады.

Есеп мазмұны
1. Штангенциркульмен және микрометрмен өлшеу тәртібін 

сипаттаңыз.
2. Кесте құрыңыз және өлшеу мәндерін штангенциркуль мен 

микрометрмен жазыңыз.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Бөлшектер мөлшерінің рұқсат етілген ауытқулары не үшін 
тағайындалады?

2. Номиналды, шекті және нақты өлшемдер дегеніміз не?
3. Шекті мөлшер номиналдыға тең бола ала ма?
4. Метрологияның объектісі мен пәні.
5. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 
6. Өлшеу қателіктерінің жіктелуі. 
7. Физикалық шамалардың эталондары. 
8. Физикалық шамаларды өлшеу. 
9. Өлшеулерді жіктеу. 
10. Физикалық шамаларды өлшеу әдістері. 
11. Негізгі ұғымдар.
12. Сертификаттаудың мақсаттары мен функциялары. 
13. Сертификаттаудың құқықтық негіздері.
14. Сертификаттау жүйесі туралы түсінік.
15. Сертификаттау нысандары
16. Аккредиттеу 
17. Өнім сапасы - негізгі терминдер мен анықтамалар 
18. Өнім сапасының көрсеткіштері
19. Материалдардың сапасын анықтау әдістері.

Тест тапсырмалары

1. Сызба
А. өндірісте бір рет пайдалануға арналған, бұйымның суреті және оны 

дайындауға арналған басқа да деректері бар құжат;
Б. нысанның суреттері және оны жасау мен басқаруға қажетті басқа да 

мәліметтер бар графикалық құжат;
В. аксонометриялық проекциялардың ережелеріне сәйкес қолмен, 

көзбен жасалған көрнекі сурет.
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2. А4 пішімі өлшемге сәйкес келеді 
(мм)…
А) 296×420;
Б) 420×596;
В) 210×297;
Г) 594×481.

3. МЕМСТ А4 форматының қандай 
орналасуына рұқсат етіледі?
А-Тік
Б) көлденең;
В) тік және көлденең.

4. Масштаб-бұл жазықтықтағы 
нүктелер арасындағы қашықтық
А) Иә;
Б) Жоқ.

5.Компьютерлік сызу жүйелері 
редакторлар болып табылады
А) векторлық
Б) растрлық
В) кестелік
Г) мәтіндік

6. КОМПАС бағдарламасы 
қолданылады
А) ауыл шаруашылығы
Б) өнер
В) Химиялық өндіріс
Г) құрылыс

7. Сызбада белгілі бір нысандарды 
сызыңыз: нүкте, кесінді, шеңбер, 
тіктөртбұрыш және басқалары 
панельге мүмкіндік береді
А) қайта қосу
Б) өлшеулер
В) редакциялау
Г) геометриялық құрылыстар

8. Бөлшектердің беттерін шартты 
түрде қалай атайды?
А) қол сұғылмайтын

Б) біліктер
В) ұштасатын
Г) тесіктер

9. Бөлшектердің беттерін шартты 
түрде қалай атайды?
А) қол сұғылмайтын
Б) біліктер
В) ұштасатын
Г) тесіктер

10. Жарамды өлшем — бұл...
А) есептеулер нәтижесінде алынған 
мөлшер
Б) бөлшектің әлі де жарамды 
болатын ең аз мөлшері
В) өлшеммен белгіленген элемент 
өлшемі

11. Өлшемді төзімділік деп аталады
А) төменгі және жоғарғы ауытқу 
арасындағы айырмашылық
Б) ең үлкен және ең кіші шекті 
өлшемдер арасындағы 
айырмашылық немесе жоғарғы 
және төменгі ауытқулар 
арасындағы алгебралық 
айырмашылық
В) ең үлкен және номиналды 
өлшемдер арасындағы 
айырмашылық

12. Қону – бұл
А) бос орындар да, тартулар да 
пайда болатын бөлшектердің 
қосылу сипаты
Б) құрастыруға дейінгі 
өлшемдерінің айырмашылығымен 
анықталатын екі бөлшектің қосылу 
сипаты
В) біліктің тесікпен қосылуы

13. Белгілердің қайсысы тесіктің 
жоғарғы ауытқуына сәйкес келеді:
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А) еѕ 
Б) Е1 
В) ЕЅ

14. Өнімді өндірудің барлық 
қателіктерін келесіге дейін азайтуға 
болады:
А) өлшемдер мен пішіннің 
қателіктері
Б) өзара орналасу мен өлшемдердің 
қателіктері
В) өлшемдердің, геометриялық 
пішіннің, беттердің өзара 
орналасуының, кедір-бұдырлықтың 
қателіктері

15. Алшақтық-бұл
А) тесік пен білік өлшемдерінің 
айырмашылығы
Б) егер тесік мөлшері біліктің 
мөлшерінен үлкен болса, 
құрастыру алдындағы тесік пен 
білік өлшемдері арасындағы 
айырмашылық
В) жанасатын беттер арасындағы 
айырмашылық

16. Анықтама беріңіз өлшеу 
түрлендіргіш (датчик)
Өлшеу құралы-бақылаушының 
тікелей қабылдауына қол жетімді 
нысанда өлшеу ақпаратын жасауға 
арналған өлшеу құралы.
Б) өлшенетін шаманы басқа шамаға 
түрлендіру үшін қызмет ететін 
техникалық құрал немесе өңдеу, 
сақтау, индикациялау немесе беру 
үшін қолайлы және нормаланған 
метрологиялық сипаттамалары бар 
өлшеу ақпаратының сигналы
В) электрлік емес энергияны электр 
энергиясына түрлендіруге арналған 
техникалық құрал

Г) өлшеу жүргізуге арналған 
техникалық құрал
17. Салыстырмалы қателік
Өлшеудің салыстырмалы қателігі-
абсолютті қатенің, өлшеудің 
өлшенетін шаманың нақты мәніне 
қатынасы.
Өлшеудің салыстырмалы қателігі-
абсолютті қатенің, өлшеудің 
өлшенетін шаманың нақты мәніне 
қатынасы.
В) абсолютті өлшеу қателігінің 
өлшенетін шаманың нақты немесе 
өлшенген мәніне қатынасымен 
көрсетілген өлшеу қателігі
Г) өлшенетін шаманың өлшенген 
және шынайы мәнінің 
айырмашылығымен көрсетілген 
өлшеу қателігі

18. Өнімді ерікті сертификаттау:
А) Үкіметтің шешімі.
Б) дайындаушының тілегі.
В) бақылаушы органдардың 
тапсырмасы.
Г) берілген мерзім өткеннен кейін.

19. Өнімді сертификаттау 
мыналарды анықтау мақсатында 
жүргізіледі:
А) қабылданған стандарттарға 
сәйкестігі. 
Б) үздік үлгі.
В) неке.
Г) шығарылатын өнімнің 
маңыздылығын.

20. Барлық экспорттық өнім 
мыналардан өтуі тиіс::
А) теру.
Б) біріздендіру.
В) сертификаттау.
Г) қалыпқа келтіру.
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Қысқаша қорытынды

Бұл тарау студенттерге жобалық және технологиялық құжаттаманы
әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалануға, жобалық 
және техникалық құжаттаманы жобалау ережелерін реттейтін стандарттарды 
пайдалануға мүмкіндік береді.
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2 -ТАРАУ. КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МЕХАНИКА

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. Күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакцияларын 

анықтау;
2. Жұмыс, қуат және тиімділік коэффициентін анықтаңыз;
3. Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеулер жүргізу;
4. Машина бөлшектерінің беріктігіне есептеулер жүргізу.

Кіріспе    
Бұл тарау бөлшектердің беріктігін есептеу үшін қажетті дағдылар мен 

білім алуға мүмкіндік береді. Модульді зерделеу нәтижесінде білім 
алушылар статика, кинематика және динамиканың негізгі ұғымдарын; 
материалдар кедергісінің негізгі ережелерін; машина бөлшектерінің негізгі 
ережелерін; бөлшектер мен тораптардың тозу және деформация түрлерін; 
майлау материалдарының түрлерін, тораптар мен бөлшектерді майлау үшін 
қолданылатын майлардың қасиеттеріне қойылатын талаптарды, майлау 
материалдарын сақтау ережелерін меңгереді.

2.1 Күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакциялары

2.1.1 Өндірістік міндеттерді шешудегі статиканың негізгі 
түсініктері

Статика-бұл дененің тепе-теңдік жағдайында болатын жағдайларды 
зерттейтін теориялық механиканың бөлігі. Абсолютті механикалық тепе-
теңдік дененің тыныштықта тұрған немесе түзу және біркелкі қозғалатын, 
дененің барлық нүктелері бірдей қозғалатын мемлекет болып саналады.

Дененің тепе-теңдікте болуы мүмкін жағдайлар дәлелсіз қабылданған, 
бірақ тәжірибемен расталған және статикалық аксиомалар деп аталатын 
бірнеше негізгі ережелерден алынады. Статиканың негізгі аксиомаларын 
ағылшын ғалымы И.Ньютон (16421727) тұжырымдайды, сондықтан оның 
есімімен аталады [39].

Аксиома I. Кез-келген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу 
сызықты біркелкі қозғалысын сақтайды, кейбір күштер денені осы күйден 
шығарғанға дейін.

Аксиома II. Екі дененің өзара әрекеттесу күштері әрқашан модульге 
тең және оларды қосатын сызық бойымен қарама-қарсы бағытта бағытталған.

Аксиома III. Екі күштің әсерінен болатын бос қатты дененің тепе-
теңдігі үшін бұл күштер модульге тең және қарама-қарсы бағытта бір түзу 
сызықта әрекет ету қажет және жеткілікті.

Аксиома IV. Қатты дененің тепе-теңдігі (кез-келген басқа 
механикалық күй сияқты) оған бекітілген немесе одан теңдестірілген күштер 
жүйесі алынып тасталса бұзылмайды.
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V Аксиома (параллелограмм аксиома). Денеге бір нүктеде 
қолданылатын екі күштің нәтижесі модульге тең және осы күштерге 
салынған параллелограммның диагоналіне сәйкес келеді және сол нүктеде 
қолданылады [39].

2.1.2 Өзек және Арқалық жүйесінің реакциясы
Тік сызықты өзектердің тұрақтылығы үшін есептеулердің үш түрі бар 

— дизайн, тексеру және қуат. Осы есептеулердің әрқайсысының мазмұнын 
қарастырыңыз.

Жобалық есептеу. Өзектің көлденең кескінінің инерциясының 
минималды осьтік моментін формула бойынша анықтаңыз

[ ]
E

lsyFI 2

2

min
)(

π
µ

=                                            (2.1)

мұндағы F - әсер етуші жүктеме; [ ]sy — орнықтылық қорының рұқсат 
етілетін коэффициенті; µ — өзектің ұзындығын келтіру коэффициенті; l —
өзектің ұзындығы; E - бойлық серпімділік модулі.

Жүктемелердің әсерінен қисық сәуленің осьі серпімді сызық деп 
аталатын тегіс қисық сызық. Иілу кезіндегі сәуленің деформациясы u 
иілуімен және көлденең кескіннің айналу бұрышымен сипатталады, ол 
сәуленің г осьіне қатысты серпімді сызыққа тангенс көлбеуінің а бұрышына 
тең. Жалпы түрдегі кескіндердің иілу және бұрылу бұрыштарының 
теңдеулері келесідей жазылады:

)(1 zfy = ; )(2 zf=α                                         (2.2)

Дененің ауырлық орталығы - дененің барлық элементар бөлшектерінің 
параллель ауырлық центрі.

Ауырлық центрі - дененің сыртында орналасуы мүмкін геометриялық 
нүкте (мысалы, сақина, саңылауы бар цилиндр). Ауырлық центрін c 
нүктесімен белгілейміз.

Дененің ауырлық центрінің координаттары параллель күштер центрінің 
координаттарымен бірдей формулалармен анықталады:
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                         (2.3)

мұндағы iG -дененің әрбір элементар бөлшегінің ауырлық күші; 
ix iy iz — бөлшектің координаттары;∑ iG - бүкіл дененің ауырлық күші.

Ауырлық центрін табудың үш әдісі бар: симметрия әдісі, бөлу әдісі, 
теріс масса әдісі [39]. 
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2.2 Жұмысты, қуатты және пайдалы әсер коэффициентін анықтау

2.2.1 Кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдары
Кинематика - теориялық механиканың бөлігі, онда материалдық 

денелердің қозғалысы олардың массалары мен оларға әсер ететін күштерді 
ескерусіз зерттеледі.

Динамика-бұл қозғалысқа әсер ететін күштерге байланысты денелердің 
механикалық қозғалысын зерттейтін теориялық механиканың бөлігі. 
Динамика аксиомалар болып табылатын және динамика заңдары деп 
аталатын бірқатар ережелерге негізделген [39].

Тұрақты күш жұмысы. Модуль мен бағыт бойынша тұрақты күштің 
жұмысын есептейміз (сурет. 2.1). М нүктесі нүктеге ауысады делік. 1М

Қозғалыс векторы 
−

U бар күш
−

F векторы-бұрыш α . бұл жағдайда жұмыс тек 
қозғалыс векторының бағытына сәйкес келетін күш компонентімен 
орындалады

−

U :

                             )cos(cos
−−

== UFFUFUA α                                    (2.4)

Векторлық алгебрадан екі вектордың скаляр көбейтіндісі олардың 
модульдерінің көбейтіндісіне олардың арасындағы бұрыштың косинусына 
тең екендігі белгілі;

)cos(
−−−−

= UFFUUF                                            (2.5)

Сондықтан түзу сызықты қозғалыстағы тұрақты модуль мен күш 
бағытының жұмысы күш векторының қозғалыс векторына скаляр 
көбейтіндісімен анықталады ee қолдану нүктесінің нүктелері:

−−

= UFA                                                    (2.6)

Бірдей жұмыс әртүрлі уақыт аралығында жасалуы мүмкін. Сондықтан 
қуат ұғымы енгізіледі; СИ-дегі қуат бірлігі-ватт (1 Вт = 1 Дж/с).

Егер күш тең уақыт аралығында тең жұмыс жасайтын болса, онда 
қуатты жұмыстың уақытқа қатынасы арқылы анықтауға болады. Нүктенің 
біркелкі тік сызықты қозғалысы кезінде, қозғалыс кезінде vtU = қуатты 
күш N пен қозғалыс жылдамдығы арқылы F анықтауға болады:

αcosFvN =                                              (2.7)

қозғалыс векторлары мен күштер арасындағы бұрыш қайда.α
Тұрақты бұрыштық жылдамдығы бар дененің біркелкі айналмалы 

қозғалысы үшін келесі формула дұрыс:
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30
nMMN кркр == ω                                          (2.8)

мұндағы крM -айналу осьіне қатысты айналу моменті; n - айналу 
жиілігі, айн/мин.

Пайдалы жұмыс жасау үшін біршама үлкен жұмыс қажет, өйткені ee 
бөлігі қарсылық күштерін жеңуге жұмсалады (редукторлар мен тіректердегі 
үйкеліс күштері, ауа кедергісі және материалдық нүкте қозғалатын басқа 
орта). Қандай да бір қондырғының немесе машинаның жұмыс тиімділігі 
пайдалы әсер коэффициентімен бағаланады η

Машинаның тиімділігі (тиімділігі) пайдалы жұмыстың толық 
жұмсалған жұмысқа қатынасы деп аталады:

         1<=
полн

полез

А
А

η                                             (2.9)

Теориялық механикада қозғалыстың қарапайым формасы —
механикалық қозғалыс зерттеледі. Механикалық қозғалыс әрқашан таңдалған 
тірек шеңберіне қатысты қарастырылады, ол жылжымалы немесе шартты 
түрде қозғалыссыз болуы мүмкін. Мысалы, жер бетінде орналасқан 
денелердің механикалық қозғалысын қарастырған кезде координаталық 
осьтердің қозғалмайтын жүйесі үшін жермен үнемі байланысқан осьтер 
жүйесі таңдалады.

Сур. 2.1-модуль және бағыт бойынша күш жұмысы

2.2.3 Инерция күші және оларды кинетостатика әдісімен анықтау 
және динамиканың негізгі теоремалары

Кинетостатика-статиканың аналитикалық немесе графикалық әдістерін 
қолдана отырып, динамикалық есептерді шешу жолдарын қарастыратын 
механиканың теориялық бөлімі. 

Динамика-механиканың оларға қолданылатын күштердің әсерінен 
материалдық денелердің қозғалысын зерттейтін бөлімі. Динамика Ньютон 
тұжырымдайтын заңдарға негізделген.
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Бірінші заң — Галилей орнатқан инерция заңы былай дейді: 
материалдық нүкте басқа денелердің әсері бұл күйді өзгерткенше тыныштық 
күйін немесе біркелкі түзу сызықты қозғалысты сақтайды.

Екінші заң — динамиканың негізгі заңы-А үдеуі, материалдық 
нүктеніңМ массасы және күш арасындағы байланысты орнатады F (сурет. 
2.2): материалдық нүктенің үдеуі оған қолданылатын күшке пропорционал 
және оның бағыты бірдей. Біз бұл заңды эйлер осы заңға берген нысанда 
жазамыз:

                  
−−

= Fmα                                                 (2.10)

Классикалық механикада m массасы тұрақты мән ретінде қабылданады. 
Масса-бұл олардың аудармалы қозғалысындағы материалдық денелердің 
инерттілігінің өлшемі. Динамиканың негізгі заңын координаталар осьіне 
векторлық теңдікті жобалай отырып, скалярлық теңдік түрінде жазамыз:

xx Fm =α ; yy Fm =α ; zz Fm =α                            (2.11)

Үшінші заң келесідей тұжырымдалады: кез-келген әрекет тең және 
қарама-қарсы бағытталған қарсылыққа сәйкес келеді. Бұл заң екі дененің 
өзара әрекеттесуі кезінде, олар қандай кинематикалық күйде болса да, 
олардың әрқайсысына қолданылатын күштер модульге тең және бір түзу 
сызықпен қарама-қарсы бағытта бағытталғанын анықтайды.

                             

Сур. 2.2 материалдық                  Сур. 2.3 үдеумен қозғалыс
                                                             материалдық нүкте нүктелері

Төртінші заңды Ньютон механиканың жеке заңы ретінде 
тұжырымдаған жоқ, бірақ оны күштер параллелограммы ережесінің 
жалпылауы деп санауға болады: бір уақытта әрекет ететін бірнеше күш 
нүктені олардың геометриялық қосындысына тең бір күш беретін үдеу 
туралы айтады.

Д ' Алемберт Принципі. Д ' Алемберт принципі жалпы әдіс деп 
аталады, оның көмегімен динамика теңдеулеріне статикалық теңдеулер 
түрінде беріледі. Ол үшін материалдық нүктенің инерция күші — ee 
үдеуіндегі нүкте массасының көбейтіндісіне тең және үдеуге қарама-қарсы
бағытталған күш ұғымы енгізіледі:
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−−

−= αmF ИН                                           (2.12)

−−−

nFFF ,...., 21 Күштер жүйесінің әсерінен 
−

α материалдық нүкте M үдеумен
қозғалады (сурет. 2.3), бұл жағдайда динамиканың негізгі теңдеуі келесідей 
болады

−−

= Fmα
−

−

∑= iFF , мұнда (2.13)
сонда

nFFFm
−−−−

+++= ...21α                                   (2.14)

Біз ta мүшесін теңдеудің сол жағынан оңға ауыстырамыз. Сонда

     
−−−−

−+++= αmFFF n...0 21                                (2.15)

Өйткені,
−−

−= αmF ИН бізде бар

0...
_

21 =++++
−−−

ИНn FFFF                                (2.16)

Алынған қатынас Д' Алемберт принципін білдіреді және келесідей 
тұжырымдалады: нүктеге қолданылатын барлық күштер мен осы нүктенің 
Инерция күштерінің геометриялық қосындысы нөлге тең.

Д' Алемберт принципі еркін және еркін емес материалдық нүкте үшін 
де қолданылады, өйткені материалдық нүктені байланыстардан босатып, ee 
әрекетін пассивті күштермен алмастыру арқылы біз оған әсер ететін белсенді 
және пассивті күштердің әсерінен нүктенің қозғалысын 
қарастырамыз.жеделдету [39].

2.3 Әртүрлі деформация түрлерінің беріктігіне есептеулер

2.3.1 Материалдар кедергісінің негізгі ережелері
Құрылымдар мен машиналарды жобалау кезінде инженер құрылымның 

әр элементі үшін материалды және көлденең өлшемдерді таңдауы керек, 
сондықтан ол толықтай сенімді, оның пішінін бұзу немесе бұрмалау 
қаупінсіз, сыртқы күштердің әсеріне қарсы тұрады. Бұл мәселені дұрыс 
шешудің негізін ғылым береді o материалдардың кедергісі.

Деформациялар серпімді болуы мүмкін, егер дене жүктемені 
жойғаннан кейін, яғни. сыртқы күштер оның мөлшері мен пішінін қалпына 
келтіреді. Егер жүктемені алып тастағаннан кейін дене мөлшері мен бұрынғы 
пішінін қалпына келтірмесе, онда пайда болатын деформациялар қалдық деп 
аталады. Біз барлық бағыттар бойынша қасиеттері бірдей біртекті изотропты 
денелерді ғана зерттейтін боламыз [40].
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Материалдардың қарсыласуында дене келесі түрде жіктеледі:
ұзындығы мен ені қалыңдығынан әлдеқайда үлкен параллелепипед 

тақтасы;
қабық-бұл қисық беттермен шектелген дене, оның ұзындығы мен ені 

пластина сияқты қалыңдығынан әлдеқайда үлкен;
шоқ-көлденең кескінінің өлшемдері оның ұзындығымен салыстырғанда 

аз болатын дене. Егер сәуленің жеке көлденең кескіндеріның ауырлық 
орталықтарын байланыстыратын сызық түзу болса, онда мұндай сәуле түзу 
деп аталады;

өзек-созылу немесе қысу үшін жұмыс істейтін шоқ;
арқалық - брус, оған қоса күшінің бұрышпен. Бұл жағдайда мұндай 

күштердің әсерінен шоқ тек қысу (созылу) үшін ғана емес, сонымен қатар 
иілу үшін де жұмыс істейді. 

Сур. 2.4-Денеге әсер ететін күштер

Денеге қандай күштер қолданылатынына байланысты ол әртүрлі 
жолмен деформацияланады. Кернеу күйін анықтау үшін секция әдісі 
қолданылады. Бөлім әдісі ішкі күштерді анықтауға мүмкіндік береді және 
денені ақылмен жазықтықпен екі бөлікке бөледі (сурет. 2.4, a) және кесілген 
бөліктердің біреуінің тепе-теңдігін қарастырыңыз. Ішкі күштер біркелкі 
бөлінеді деп саналады, олардың нәтижесі тең 

−

N (сурет. 2.4, б). Сәуленің 

кесілген бөлігіне әсер ететін сыртқы 
E

F
−

және ішкі 
J

F
−

күштердің тепе-теңдік 
теңдеуін құрамыз :

∑ ∑ =+
−−

i i

J

i

E

i FF 0 немесе 0=− NF (2.17)

Осыдан
                         NF =                                                 (2.18)

Ішкі күштердің көлденең кескіні бойынша таралу қарқындылығын 
сипаттайтын o мәні кернеу деп аталады.
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S
N

=τ ,                                               (2.19)

мұндағы S -көлденең кескін ауданы.
Бірліктердің халықаралық жүйесіне сәйкес кернеу паскальдармен 

өлшенеді (Па; 1 Па - Н/м2), іс жүзінде мегапаскальдар жиі қолданылады (1
МПа = 1 Н/мм2).

- Сур. 2.4 ішкі күштер қалыпты көлденең кескінге бағытталған, 
сондықтан кернеу қалыпты деп аталады.

Жалпы дене жүктемесі жағдайында (сурет. 2.5) барлық ішкі күштер 

негізгі вектор
−

R мен негізгі моментке
−

M әкелуі мүмкін .
Біз координаталар жүйесін ось zO қалыпты түрде көлденең кескінге, А

осьіне xO бағыттайтын және yO оның жазықтығына орналастыратын етіп 
таңдаймыз. Негізгі векторды және ішкі күштердің негізгі моментін, сондай-
ақ оң кесілген бөлікке, координаталық осьтерге әсер ететін сыртқы күштерді 
жобалап, олардың қосындысын нөлге теңестіре отырып, ішкі күш 
факторларын анықтау үшін алты теңдеу аламыз. Қалыпты кескінге әрекет 
ететін ішкі күштердің құрамдас бөлігі-

−

N қалыпты күш; күштер xQ және yQ

көлденең күштің құрамдас бөліктері Q . Z осьіне қатысты момент момент деп 
аталады )( крM , ал моменттер xM мен yM осьтерге қатысты иілу 
моменттері xQ . yQ берілген сыртқы күштермен барлық алты ішкі күш 
факторларын сәуленің кесілген бөлігі үшін құрылған алты тепе-теңдік 
теңдеуінен анықтауға болады.

Егер көлденең кескінде тек ішкі қалыпты күш пайда болса , ал басқа 
ішкі күш факторлары нөлге айналса, онда күш бағытына байланысты созылу 
немесе қысу болады 

−

N . Егер көлденең кескінде тек бір сәт пайда болса крM ,
онда бұл бөлімдегі шоқ тек бұралу үшін жұмыс істейді. Сәулеге сыртқы 
күштер көлденең кескіндерда тек иілу моменті xM (немесе yM ) пайда 
болатындай қолданылған жағдайда, жазықтықта yzQ (немесе xzQ ) таза иілу 
болады. Егер көлденең кескінде иілу моментімен қатар, мысалы, xM көлденең 
күш yQ пайда болса, мұндай жүктеме жағдайы көлденең иілу деп аталады 
(жазықтықта yzQ ). Мүмкін және басқа да жағдайларды көлденең кескінінда 
әрекет әр түрлі күштік факторлар; бұл ретте брус бастан күрделі кернеулі 
күйі. Қалыпты кернеуден басқа, кескінде осы кескіннің жазықтығында 
жанама кернеу τ пайда болады [40].
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Сурет 2.5-дене жүктемесі

2.4 Машина бөлшектерінің беріктігін есептеу

2.4.1 Машина бөлшектерінің негізгі ережелері
Машина дегеніміз-энергетикалық, беріліс, атқарушы және басқару 

компоненттерінен тұратын және материалдың, энергияның немесе 
ақпараттың күйін тікелей өзгерту үшін механикалық қозғалыстарды 
орындайтын жеке техникалық құрылғы.

Барлық машиналарды энергетикалық және жұмысшы деп жіктеуге 
болады. Энергетикалық машиналарға компрессорлар, генераторлар, 
гидротурбиналар және т.б. жатады.п., энергия өндіретін. 

Кез-келген машина қозғалтқыш, беріліс және жетек механизмдерінен 
тұрады. Мысалы, металл кесетін станокта мотор механизмі-электр 
қозғалтқышы, ал автомобильде - ішкі жану қозғалтқышы; токарлық станокта 
атқарушы механизм (оны жұмыс органы деп те атайды) - кескіш құрал, ал 
автомобильде-доңғалақ.

Бөлшектер-бұл машиналар мен механизмдердің құрамдас бөліктері, 
олардың әрқайсысы құрастыруды қолданбай жасалады (мысалы, білік, 
беріліс, болт, сомын, тікұшақ бұрандасы). 

Машина бөлшектері мен түйіндері:
жалпы мақсаттағы-машиналардың көптеген түрлерінде қолданылады; 

бұлар болттар, түйреуіштер, жаңғақтар, берілістер, шыбықтар, түйреуіштер, 
кілттер, жылжымалы мойынтіректер, муфталар, шайбалар, редукторлар;

мысалы, турбиналық доңғалақ, металл кесетін станоктың шпинделі, 
тікұшақ бұрамасы, микро орын ауыстыру торабы [40].

Екі қозғалмалы байланысқан бөлік кинематикалық жұпты құрайды. 
Төменгі және жоғары кинематикалық жұптарды ажыратыңыз. Төменгі 
жұптар элементтердің бетіне, ал жоғары - сызықтар немесе нүктелер арқылы 
байланысады.
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            а б                     е                            г
Сур. 2.6 - Кинематикалық жұптар

- Сур. 2.6 сәйкесінше төменгі (a - айналмалы; 6 - аудармалы; B -
бұрандалы) және жоғары (g-тісті) кинематикалық жұптарды ұсынады.

Екі қозғалмалы байланысқан бөлік кинематикалық жұпты құрайды. 
Төменгі және жоғары кинематикалық жұптарды ажыратыңыз. Төменгі 
жұптар элементтердің бетіне, жоғары - сызықтарға немесе нүктелерге 
жанасуы бар [40].

2.4.2 Алмалы-салмалы және ажырамайтын қосылыстардың 
беріктігіне есептеулер

Ажыратылатын қосылыстар деп аталады, оларды бөлшектеу өнімнің 
құрамдас бөліктерінің тұтастығын бұзбай жүзеге асырылады. Ажыратылатын 
қосылыстар жылжымалы да, қозғалмайтын да болуы мүмкін. Машина 
жасауда ажыратылатын қосылыстардың ең көп таралған түрлері-бұранда,
кілт, кілтек, сына, түйреуіш және профиль.

Бұранда-бұл бұрандалары бар бөлікті қолдана отырып, өнімнің 
құрамдас бөліктерін біріктіру.

Бекіткіш бұрандалы қосылыстардың жұмыс қабілеттілігінің негізгі 
критерийі-беріктік. Стандартты бекіткіштер келесі параметрлер бойынша 
бірдей беріктікпен жасалған: бұрандатегі кесу және ұсақтау кернеулері, 
шыбықтың кесілген бөлігіндегі созылу кернеулері және шыбықтың басына 
өту орны. Сондықтан, стандартты бекітпелер үшін штанганың созылу 
беріктігі жұмысқа қабілеттіліктің негізгі өлшемі ретінде қабылданады және 
болттар, бұрандалар мен шыбықтар есептеледі. Беріктікке арналған 
бұрандатерді есептеу стандартты емес бөлшектер үшін тексеру ретінде ғана 
жасалады [39].
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Сур.2.7-бұранданың негізгі геометриялық параметрлері.

Бұрандатерді есептеу кезінде шартты түрде барлық бұрылыстар бірдей 
жүктеледі деп саналады, ал есептеудегі дәлсіздік рұқсат етілген кернеудің 
мәнімен өтеледі.

Кесу үшін бұранданың беріктігінің шарты келесідей

[ ]см
ср

см A
Q σσ ≤=                                             (2.20)

мұнда ( Q - осьтік күш; срA - кесу бұрылыстарының кесілген ауданы; 
бұранда үшін (сур. 4.7 қараңыз), kHdAср 1π= сомын үшін Гср DkHA π= ГH -
сомынның биіктігі; - k бұранда орамдары негізінің енін ескеретін 
коэффициент: бұранда үшін метрикалық бұранда үшін, 75.0≈k сомын 
үшін; 88.0≈k трапецеидалды және тіректі бұранда үшін ; 65.0≈k тікбұрышты 
бұранда үшін 5.0=k . Егер бұранда мен сомын бір материалдан жасалған 
болса, онда тек бұранданы кесіңіз Dd <1 .

Бұранда беріктігінің шарты

                       [ ]см
ср

см A
Q σσ ≤=                                           (2.21)

мұндағы - сынудың шартты ауданы (бұранданың және сомынның 
бұрамасының осьіне перпендикуляр жазықтыққа түйісу ауданының 
проекциясы):, hzdAср 2π= мұндағы (см. сур. 4.7) 2dπ - h Орташа диаметр 

бойынша бір орамның ұзындығы; - p
Hz Г= бұранда пішінінің жұмыс 

биіктігі ГH ; p - сомындағы бұранда орамдарының саны; - бұранда қадамы 
(стандарт бойынша бұранда пішінінің жұмыс биіктігі белгіленген 1H ). 

Бір бөліктен тұратын қосылыстарға түйінді бөлшектеу тек бекіту 
немесе бөлшектердің өздері бұзылған кезде мүмкін болатын қосылыстар 
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жатады. Олар дәнекерленген, шегеленген және желімделген қосылыстар; 
пластмасса бөлшектерді арматуралау арқылы алынған жылжымайтын 
қосылыстар. Бұған бөлшектердің бекітілген қосылыстары да кіреді.

Берік шегеленген қосылыстарды есептеуді қарастырыңыз. Мұндай 
құрылымдардың жұмыс қабілеттілігінің негізгі критерийі беріктік болып 
табылады, ал есептеу кезінде бөлімдердегі кернеулер біркелкі бөлінеді деп 
болжанады.

Сур.2.8 - Шегеленген қосылыстар

Әдетте, шегеленген қосылыстар қосылатын бөліктердің байланыс 
жазықтығына параллель әрекет ететін күштермен жүктеледі, сондықтан 
қосылыстың бұзылуы келесі себептерге байланысты болуы мүмкін:

тангенс кернеулерінің әсерінен 11 кескіні бойынша тойтармалардың 
кескіні (сурет.2.8);

біріктірілетін бөлшектер мен тойтармалардың саңылауларын ұсақтау 
кернеулерінің әсерінен ұсақтау;

тойтармалар үшін саңылаулармен әлсіреген кескін бойынша қосылатын 
бөліктің жарылуы.

Тойтару процесінде тойтарманың материалы орналасады және тесікті 
толтырады, сондықтан қосылысты есептеу белгіленген тойтарманың 
диаметріне сәйкес жүргізіледі (тойтарманың диаметрінен сәл үлкенірек 
тойтармаға арналған тесіктің диаметріне сәйкес 1d ). Сонымен қатар, 
жүктеме F тігістің тойтармалары арасында біркелкі бөлінеді деп болжанады, 
ал тойтармалы бөліктер арасында пайда болатын үйкеліс күші беріктікке 
есептелмейді [39].

Шегеленген қосылыстың беріктігіне арналған есептеу формулалары 
келесі түрде болады:

1. Кесіндіге тойтармалардың беріктігі (см. сур.2.8)

[ ]см
ср

см zA
F σσ ≤=                                              (2.22)

мұндағы 42
0diAср π= ; i— кесу жазықтықтарының саны; z - тігіс 

тойтармаларының саны; срA - тойтарманың кесу ауданы.
2. Біріктіру беріктігі
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[ ]см
ср

см zA
F σσ ≤=

                                            (2.23)

мұнда min0δdAср = ; minδ - қосылатын бөлшектердің қалыңдығынан кіші 
(материалдардың кедергісінен белгілі болғандай, цилиндрлік беттерді 
ұсақтауға есептеу кезінде есепке жарамсыз, а шартты ұсақтау ауданы 
бөлшектің жаншылатын бөлігінің диаметрлі кескіннің ауданына тең) [39].

2.4.3 Берілістердің, мойынтіректер мен біліктердің беріктігін 
есептеу

Үйкеліс берілісі-біліктер мен бір-біріне басылған дискілер, цилиндрлер 
немесе конустар арасында пайда болатын үйкеліс күштерін қолдана отырып, 
айналмалы қозғалысты бір біліктен екінші білікке беруге қызмет ететін 
механизм.

Білік-моментті өзінің осьтік сызығы бойымен беруге арналған машина 
бөлігі. Көп жағдайда біліктер олармен бірге айналатын бөлшектерді 
қолдайды (редукторлар, шпалдар, жұлдызшалар және т.б.).

Біліктер мен айналмалы осьтер біліктің немесе осьтің орнын 
анықтайтын, айналуды қамтамасыз ететін, жүктемелерді қабылдайтын және 
оларды машинаның негізіне өткізетін тіректерге орнатылады. Тіректердің 
негізгі бөлігі-радиалды, радиалды-осьтік және осьтік жүктемелерді қабылдай 
алатын мойынтіректер; соңғы жағдайда тірек тірек деп аталады, ал 
мойынтірек тірек деп аталады.

Беруді есептеу. Үйкеліс берілістерінің жұмыс қабілеттілігінің өлшемі-
жылжымалы денелердің жұмыс беттерінің тозуға төзімділігі. Жұмыс 
барысында жылжымалы денелердің бетінде циклдік өзгеретін байланыс 
кернеулері пайда болады (сурет. 2.9), бұл роликтердің жұмыс беттерінің 
шаршауын тудырады [39].

Сур. 2.9 - Циклдік өзгеретін байланыс кернеулері

Гук заңына (металдар мен текстолит) бағынатын материалдардан 
жасалған роликтер үшін ең үлкен байланыс кернеулері Нσ материалдардың 
кедергісінен белгілі Герц формуласы бойынша есептеледі:
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=
π

σ                                        (2.23)

мұндағы bQq = -байланыс желісі ұзындығының бірлігіне номиналды 
жүктеме,

b - Аунақтардың ені;
21

212
EE
EEE
+

= – аунақтар материалдарының 

келтірілген модулі;
21

215.0
DD
DDpпр +

= -Аунақтардың қисықтығының келтірілген 

радиусы; v-аунақтар материалының Пуассон коэффициенті. Кезінде ; ;  
3.0=v

пр

пр
H p

qE
418.0=σ                                               (2.24)

2.4.4 Стандартты және қалыпқа келтірілген муфталарды таңдау
Жетек муфталары (әдетте жай муфталар) - бұл машиналар мен 

механизмдердің жетектеріндегі біліктердің кинематикалық және күштік 
байланысы үшін қызмет ететін құрылғылар. Муфталар бір біліктен екінші 
айналу моментіне оның шамасы мен бағытын өзгертпей береді, сондай-ақ 
біліктерді қозғалтқышты тоқтатпай ажырататын біліктердің геометриялық 
осьтерінің монтаждық дәлсіздіктерін және деформацияларын өтейді, 
авариялық режимдерде машинаны бұзылудан қорғайды, кейбір жағдайларда 
дүмпулер мен тербелістерді сіңіреді, айналу жиілігін шектейді және т.б. [40].

Әрекет принципі бойынша муфталар төрт сыныпқа бөлінеді:
1-ағытылмайтын (машина жұмыс істеп тұрған кезде біліктердің 

ажырауына жол бермейтін);
2-басқарылатын (муфтаны басқаруға мүмкіндік беретін);
3-өздігінен әрекет ететін (берілген жұмыс режимінің өзгеруі 

нәтижесінде автоматты түрде іске қосылатын);
4-басқалары (алғашқы үш сыныпқа кірмейтін барлық муфталар).
Іс жүзінде стандартты және қалыпқа келтірілген муфталар 

байланыстырылған біліктердің диаметріне және шарт бойынша есептелген 
моментке байланысты каталогтар бойынша рТ таңдалады

                       Hр TKTТ ≤=                                                (2.25)

мұнда K -жұмыс режимі мен конструкцияның жауапкершілігін 
ескеретін шамадан тыс жүктеме коэффициенті; - T ең үлкен, ұзақ жұмыс 
істейтін айналу сәті; - каталогта көрсетілген номиналды айналу сәті.
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Электр қозғалтқышының жетектері үшін мыналарды қабылдауға 
болады: 5.1.....0.1=K тыныш жүктеме кезінде ; ауыспалы жүктеме 
кезінде 2.....5.1=K ; соққы және кері жүктеме кезінде және 3.....5.2=K одан да 
көп. Үйкеліс муфталары үшін артық жүктеме коэффициентінің орнына 
ілінісу қорының коэффициенті енгізіледі 25.1.......25.1=k .

Практикалық бөлім

№ 2.1 Практикалық жұмыс.

Тақырыбы: "Күрделі кескіннің ауырлық центрінің координаттарын 
анықтау". 

Сабақтың мақсаты: күрделі және құрама фигуралардың ауырлық 
центрінің координаттарын анықтауды үйрену, қарапайым және күрделі 
фигуралардың статикалық моментін анықтау бойынша дағдыларды бекіту.

Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар: 
1. Практикалық сабақтарға арналған дәптер. 
2. "Техникалық механика"пәні бойынша практикалық сабақтарды 

орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар. 
3. Сызғыш, қарындаш, микрокалькулятор.

Тапсырманы орындау тәртібі. 
1. "Ауырлық орталығы"тақырыбын қайталаңыз. 
2. Журналдағы нөмір бойынша жалпақ фигура мен бастапқы деректерді 

таңдаңыз. 
3. Фигураны бейнелеңіз және оны координаттар жүйесіне салыңыз. 
4. Күрделі фигураны қарапайымға бөліңіз. 
5. Әр қарапайым фигураның ауырлық центрін анықтаңыз. 
6. Әр қарапайым фигураның ауырлық центрінің ауданы мен 

координаттарын анықтаңыз. 
7. Құрама фигураның ауырлық центрінің координаттарын анықтаңыз. 
8. Тұжырымдау қорытынды. 
Тапсырмалардың мазмұны пішіні мен өлшемдері сызбаларда 

миллиметрмен көрсетілген жазық фигураның ауырлық центрінің орнын 
анықтаңыз. 2.1 кестесінен өз нұсқаңыздың деректерін алу [42]

Атқарылған жұмыс туралы есепте мыналар болуы керек:
6. Жұмыс тақырыбы. 
Жұмыстың мақсаты. 
8. Тапсырма. 
9. Міндеттерді шешу. 
10. Тапсырма бойынша қорытынды
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Сур. 2.10 - Қос таврлы арқалық

Практикалық жұмыстардың нұсқалары
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Бақылау сұрақтары
1. Ауырлық орталығы дегеніміз не? 
2. Ауырлық центрінің координаттары қалай анықталады? 
3. Қарапайым фигураның ауырлық орталығы қалай анықталады?

№ 2.2 Практикалық жұмыс.
Иілу тақырыбы бойынша
Атауы:"иілу кезіндегі беріктікке сәулені есептеу".
Сабақтың мақсаты: иілу моменттері мен көлденең күштердің 

диаграммаларын құруды үйрену және иілу кезіндегі беріктікке есептеулер 
жүргізу.

Қажетті материалдар:
1. Практикалық сабақтарға арналған дәптер.
2. "Техникалық механика"пәні бойынша практикалық сабақтарды 

орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар.
3. Микрокалькулятор және кеңсе тауарлары.
Тапсырманы орындау тәртібі.
1. Есептеу сызбасын сызыңыз.
2. Тіректердің әсерін реакция күштерімен сәулеге ауыстырыңыз.
3. Параллель күштердің жазықтық жүйесі үшін тепе-теңдік теңдеуін 

жасаңыз:
∑ = 0MA

                                                                                                                 (2.26)
∑ = 0MB

4. Тепе-теңдік теңдеулерінен реакциялардың белгісіз күштерін 
табыңыз.

5. Кескіннің бір жағында қолданылатын сыртқы күштердің қосындысы 
ретінде сипаттамалық бөлімдердің әрқайсысында көлденең күшті анықтаңыз.
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6. Осы кескіннің ауырлық центріне қатысты кескіннің бір жағына 
қолданылатын сыртқы күштердің моменттерінің қосындысы ретінде әр 
сипаттамалық бөлім үшін иілу моментінің мөлшерін анықтаңыз.

7. Ең жүктелген кескінді таңдау, онда max=иM
8. Иілу кезіндегі беріктік жағдайының теңдеуін жазыңыз:

                     [ ]и
x

иvax
и W

M
σσ ≤=max                                   (2.27)

9. Кескіннің осьтік кедергісінің қажетті мәнін табыңыз:

[ ]X

иvax
x

M
W

σ
= ; өрнектен; 3

3

1.0
32

ddWx ≈=
π (2.28)

10. Ең көп жүктелген кескіннің диаметрін анықтаңыз:

                          33 10
32

x
x W

W
d =≥

π
                               (2.29)

11. Қорытынды
Атқарылған жұмыс туралы есепте мыналар болуы керек:
1. Сабақтың тақырыбы;
2. Сабақтың мақсаты;
3. Кестедегі бастапқы деректер;
4. Сәуленің бейнесі және схеманың күші;
5. Көлденең күштер мен иілу моменттерінің диаграммалары;
6. Қауіпті бөлім үшін кескіннің кедергі моментін анықтау;
7. Көлденең кескінді таңдау;
8. Қорытынды.
Тапсырманың мазмұны: осьтің берілген жобалық схемасы үшін 

тіректердің реакциясын анықтаңыз, көлденең күштер мен иілу моменттерінің 
диаграммаларын құрыңыз, иілу кезіндегі беріктік жағдайынан осьтің 
диаметрін таңдаңыз. Нұсқа нөмірін журнал тізіміндегі студент нөміріне
сәйкес қабылдаңыз. Есептеулер үшін: осьтің материалы — болат 40, рұқсат 
етілген кернеу [ ] = 100 МПа. [41].
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Практикалық жұмыстардың нұсқалары

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Статика дегеніміз не?
2. Статиканың негізгі аксиомалары.
3. Ауырлық орталығы дегеніміз не?
4. Кинетостатика және динамика дегеніміз не?
5. Динамиканың негізгі заңы.
6. Д ' Алемберт принципі қандай?
7. Кескін әдісі туралы айтып беріңіз.
8. Салыстырмалы ұзарту дегеніміз не?
9. Дене материалдарының кедергісіндегі жіктеу?
10. Машина қандай механизмдерден тұрады? 
11. Эскиз дегеніміз не?
12. Ажыратылатын қосылымдарды тізімдеңіз. 
13. Сіз қандай редукторларды білесіз?
14. Білік пен осьтің айырмашылығы неде?
15. Қандай сырғанау мойынтіректерін білесіз?
16. Иілу дегеніміз не? 
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Тест тапсырмалары

1. Статика нені зерттейді?
А) статика күштерді, олардың 

әрекеттерін, қосылуын, ыдырауын 
және олардың теңдігін зерттейді.

Б) статика денелердің 
статистикалық қозғалысын 
зерттейді

В) статика денелердің 
механикалық қозғалысын зерттейді

2 Теориялық механика 
қандай бөлімдерге бөлінеді?

А) статика, кибернетика, 
механика

Б) статика, кинематика, 
динамика.

В) кинематика, механика, 
кибернетика.

3. Барлық теоремалар мен 
статика теңдеулері неге 
негізделген?

А) статика заңдарында
Б) бақылауларда
В) аксиомаларда
4. Иілу үшін жұмыс істейтін 

шоқ қалай аталады?
А) қолдау
Б) консоль; 
В) Арқалық;
5. Динамиканың негізгі заңы
А) үдеу мен материалдық 

нүктенің массасы мен күш 
арасындағы байланысты орнатады

Б) Масса материалдық 
денелердің олардың үдемелі 
қозғалысындағы инерттілігінің 
өлшемі болып табылады

В) кез-келген әрекетке тең 
және қарама-қарсы бағытталған 
оппозиция сәйкес келеді

6. Бір бөліктен тұратын 
қосылыстарға мыналар жатады

А) дәнекерленген

Б) тойтарылған, желімделген
В) дәнекерленген, 

шегеленген, желімделген.
7. Кинематика нені зерттейді?
А) оған қолданылатын 

күштердің әсерінен дененің 
қозғалысы. 

Б) дене тепе-теңдігінің 
түрлері.

В) дененің оған әсер ететін 
күштерді есепке алмай қозғалысы.

8. Машина бөлшектері мен 
түйіндері:

- жалпы мақсаттағы 
құрылғылар;

Б) арнайы мақсаттағы;
В) жалпы және арнайы 

мақсаттағы;
9. Екі жылжымалы 

байланыстырушы бөлік
А) түйін
Б) сілтемелер
В) кинематикалық жұп
10. Күш бірлігі қандай?
А) Паскаль. 
Б) Ньютон. 
В) Джоуль
11. Деформация-бұл:
А) дене мөлшерінің өзгеруі
В) дене түсінің өзгеруі
В) дене пішіні мен көлемінің 

өзгеруі
12. Σ әрпімен белгіленеді:
А) толық кернеу
Б) қалыпты кернеу
В) тангенс кернеуі
13. Бұл әрекет денесі оның 

қозғалысы үдеуімен? 
А) күш; 
Б) байланыс реакциясы; 
В) инерция күші.
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14. Тісті жұптағы 
доңғалақтардың кішісі қалай 
аталады? 

А) дөңгелек; 
Б) құл; 
В)беріліс.
15. Ауырлық орталығы 

дегеніміз не? 
А) бұл ауырлық күшін 

қолдану нүктесі; 
Б) бұл дененің жерге 

тартылатын күші; 
В) бұл күш жұбын қолдану 

нүктесі.
16. Денелердің механикалық 

өзара әрекеттесу өлшемі: 
А) күш
Б) жылдамдық 
В) жеделдету
17. Құрылымның 

деформацияға қарсы тұру қабілеті 
деп аталады

А) беріктік 
Б) қаттылық 
В) тұрақтылық

18. Муфталардың мақсаты 
А) айналу моментінің бағыты 

мен шамасын өзгертпей біліктердің 
ұштарын жалғау 

Б) айналу моментінің мәнін 
өзгерту 

В) ұзын біліктер үшін 
қосымша тірек жасау

19. Ньютонның 
үшінші Заңын тұжырымдау:А) 
әрекет қарсы әрекетке тең;
Б) екі дененің бір-біріне әсер ететін 
күштері модульге тең және бағытта 
қарама-қарсы;
В) өзара әрекеттесу кезінде пайда 
болатын күштер бір-бірін 
теңестіреді.

20. Динамиканың негізгі 
теңдеуі теңдікпен өрнектеледі:

А) 
−−

= Fmα

Б)
−−

−= αmF ИН

В) 0=− NF

Қысқаша қорытынды
Бұл тарау студенттерге өзек пен Арқалық жүйесінің реакциясын 

анықтауға; жұмысты, қуат пен тиімділік коэффициентін анықтауға; 
деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігін есептеуді жүргізуге; алынбалы 
және бір бөліктен тұратын қосылыстардың, берілістердің, мойынтіректер мен 
біліктердің беріктігін есептеуді жүргізуге мүмкіндік береді.
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3 -ТАРАУ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. Электр энергиясын өндіру, беру және тарату принциптерін түсіну;
2. Электр тізбектерінің негізгі заңдылықтары мен сипаттамалары 

туралы білімдерін көрсету;
3. Өндірісте қолданылатын материалдардың қасиеттерін анықтау және 

жіктеу;
4. Электрлік оқшаулау және қорғаныс материалдарының қасиеттерін 

анықтау;
5. Өткізгіш және магниттік материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін 

анықтау;
6. Трансформаторлар мен электр машиналарын олардың пайдалану 

ерекшеліктерін ескере отырып есептеуді жүргізу;

Қажетті оқу құралдары:
1. Анықтамалығы. 
2. Электрондық оқулықтар;
3. Электр тізбектері;  
4. Компьютер немесе ноутбук.

Кіріспе    
Бұл тарауда жұмыстың тиімділігі, электрлік және магниттік 

тізбектердің негізгі заңдарын және олардың әртүрлі электр тізбектері мен 
электр жабдықтарындағы көріністерін кәсіби қызметте қолдануға қажетті 
дағдылар мен білімдер сипатталған.

3.1 Электр энергиясын өндіру, беру және тарату қағидаттары

3.1.1 Электр энергиясының көздері мен тұтынушылары

Әлемдегі электр энергиясының негізгі көзі әр түрлі электр станциялары 
– жылу электр станциялары, су электр станциялары және атом электр 
станциялары болып табылады.

Электр станцияларының көмегімен электр энергиясын алудың дәстүрлі 
әдісімен қатар, жақында балама электр көздері танымал бола бастады. 
Мұндай көздерге, мысалы, желдің табиғи күшін электр тогына айналдыратын 
жел генераторлары жатады.

Электр генераторынан айырмашылығы, күн сәулесінің энергиясын 
электр энергиясына тікелей түрлендіру принципін қолданатын күн 
батареялары да қазіргі уақытта танымал болып келеді (фотоэлектрлік 
эффект) [27].
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Электр энергетикасы жүйесі-бұл электр энергиясын өндіру, беру, 
тарату және тұтыну процестерінің ортақтығымен біріктірілген электр 
жүйесінің электрлік бөлігі және одан қуат алатын электр энергиясын 
қабылдағыштар [29].

Сур. 3.1 - Электр энергиясын беру және тарату

3.2 Электр тізбектерінің негізгі заңдары мен сипаттамалары

3.2.1 Электр тізбектерінің негізгі заңдары мен қасиеттері

Электр тізбегі электр қозғаушы күш қозғалатын қуат көздерінен 
(қысқаша Э. Д. С.) және электр энергиясын тұтынушылардан немесе, 
қысқаша айтқанда, тұтынушылардан түзіледі. Қуат көздерінде ток болған 
кезде энергияның әртүрлі түрлері электромагниттік немесе, қысқаша 
айтқанда, электр энергиясына айналады, тұтынушыларда, керісінше, электр 
энергиясы энергияның басқа түрлеріне айналады. Қуат көздері мен 
тұтынушылар (немесе энергия қабылдағыштар) әдетте мыс сымдармен 
қосылады.

Электр тізбегінің графикалық бейнесі ee қосылыстарының тізбегін 
және электр тізбегінің қасиеттерін көрсетеді, электр тізбегінің тізбегі деп 
аталады [20].

Жабық тізбектегі ЭМӨ, кедергі және Ток арасындағы байланыс ОМ 
Заңымен көрінеді, оны келесідей тұжырымдауға болады: жабық тізбектегі 
ток электр қозғаушы күшке тура пропорционал және бүкіл тізбектің 
кедергісіне кері пропорционал.

Осылайша біз аламыз

R
UI = , %                                           (3.1)
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Кесте 3.1 
Атауы Шартты белгілер Атауы Шартты белгілер

Электр генераторы Қосылу сымы

Бастапқы элемент 
немесе батарея

Бір полюсті
ажыратқыш

Электр қозғалтқышы Сақтандырғыш

Электр
Шам

Амперметр

Резистор Вольтметр

Реостат конденсатор

Сур. 3.2 - Электр тізбегі.

Егер түйінде токтың әртүрлі бағыты бар бірнеше сымдар біріктірілсе, 
онда теңдіктің сол жағында түйінге келетін токтардың қосындысы болады, ал 
оң жағында түйіннен шығатын токтардың қосындысы болады. Бұл өрнек 
Кирхгофтың алғашқы заңын білдіреді, оны келесідей тұжырымдауға болады: 
электр тізбегінің түйініне (түйіндік нүктеге) келетін токтардың қосындысы 
сол түйіннен шығатын токтардың қосындысына тең немесе электр тізбегінің 
түйіндік нүктесіндегі токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең, ал түйінге 
келетін токтар оң деп саналады, ал түйіннен шығатын токтар теріс болады.

4321 IIIII +++=                                         (3.2)
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Сур. 3.3 - Тармақталған тізбек

Кирхгофтың екінші заңы. Кирхгофтың екінші заңын келесідей 
тұжырымдауға болады: кез-келген жабық электр тізбегінде барлық ЭМӨ-нің 
алгебралық қосындысы осы тізбекке тізбектелген кедергілердегі кернеудің 
төмендеуінің алгебралық қосындысына тең, яғни. [18].

nnn RIRIRIRIEEEE ++++=++++ ............ 332211321                     3.3.

Электр тогының жұмысы мен қуаты. Жабық тізбектегі зарядтарды беру 
үшін электр энергиясының көзі белгілі бір энергияны көздің ЭМӨ 
көбейтіндісіне осы тізбек арқылы берілетін электр мөлшеріне тең жұмсайды, 
яғни. EQ

Алайда, бұл энергияның бәрі бірдей пайдалы емес, яғни энергия көзі 
шығарған барлық жұмыстар энергия қабылдағышқа берілмейді, өйткені ee 
бөлігі көз мен сымдардың ішкі кедергісін жеңуге жұмсалады. Осылайша,
энергия көзі пайдалы жұмыс жасайды

UQA =                                                     3.4.

мұндағыU -қабылдағыштың қысқыштарындағы кернеу.
Электр энергиясының мөлшері оның өту кезіндегі тізбектегі токтың 

көбейтіндісіне тең болғандықтан: ItQ = , жұмыс формуласын келесі түрде 
ұсынуға болады:

UItA =                                                     (3.5)

Т. е. электр энергиясы немесе жұмыс-бұл тізбектегі кернеудің, токтың 
және оның өту уақытының көбейтіндісі.

Қуат-бұл бір секундта өндірілетін (немесе тұтынылатын) жұмыс. Қуат 
келесі формулалармен көрінеді:

R
I

R
UUI

t
UQ

t
AP

22

=====                                    3.6.
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Егер жұмыс және қуат формулаларында кернеу вольтпен, ток 
ампермен, қарсылық оммен және уақыт секундпен көрсетілсе, онда жұмыс 
Ньютон метрмен немесе ватт секундпен (Вт*c), т. е.джоульде (Дж), А Қуат 
ваттпен (Вт) көрсетіледі. 

Ленц-Джоуль заңы. Егер ток шығаратын жылу мөлшерін, Q әрпін, 
өткізгіштен өтетін ток күшін, I, өткізгіштің кедергісін R және T өткізгіші 
арқылы өтетін уақытты білдіретін болсақ, онда Ленц - Джоуль Заңына келесі 
өрнек берілуі мүмкін: [18].

              RtIQ 2=                                                  (3.7)

3.2.2 Тұрақты токтың сызықты емес электр тізбектері
Егер оның құрамында R, L немесе С параметрлері ток пен кернеудің 

мәндеріне немесе бағыттарына тәуелді элементтер болса, электр тізбегі 
сызықты емес деп аталады. Өз кезегінде R, L немесе С параметрлері токқа 
немесе кернеуге тәуелді элементтер сызықты емес деп аталады. Бұл 
элементтердің вольтампер, вебер-ампер және кулон-вольт сипаттамалары 
сызықты емес. Қатаң айтқанда, барлық электр тізбектері сызықты емес, 
өйткені токтың өзгеруімен өткізгіштердің температурасы өзгереді, сондықтан 
олардың кедергісі де өзгереді. Алайда, сызықты емес тізбектерді есептеу 
айтарлықтай қиындықтармен сипатталады, сондықтан көптеген практикалық 
жағдайларда, жұмыс диапазонында кернеулер мен токтардың өзгеруі 
элементтердің сипаттамалары сызықтыққа жақын болған кезде, 
параметрлердің сәйкес келмеуі ескерілмейді, яғни.тізбектің сызықтық 
болжамын жасаңыз. Сонымен қатар, көптеген электр құрылғыларының 
жұмыс принципі сызықты емес тізбектердің қасиеттеріне негізделген. 

Сызықты емес резистордың жұмыс жағдайына және мәселенің 
сипатына байланысты статикалық, дифференциалды және динамикалық 
қарсылық ажыратылады.

Егер сызықты емес элемент инерциясыз болса, онда ол аталған 
параметрлердің алғашқы екеуімен сипатталады.

Сызықты емес тізбектердің электрлік күйі жалпы сипатқа ие Кирхгоф 
заңдары негізінде сипатталады. Сызықты емес тізбектер үшін қолдану 
принципі қолданылмайтынын есте ұстаған жөн. Осыған байланысты 
Кирхгоф заңдары мен суперпозиция принципі негізінде сызықтық схемалар 
үшін жасалған есептеу әдістері жалпы жағдайда сызықты емес тізбектерге 
қолданылмайды. 

Сызықты емес тізбектерді есептеудің жалпы әдістері жоқ. Белгілі 
әдістер мен әдістер әртүрлі мүмкіндіктер мен қолдану салаларына ие. Жалпы 
жағдайда, сызықтық емес тізбекті талдау кезінде оны сипаттайтын сызықтық 
емес теңдеулер жүйесін келесі әдістермен шешуге болады:

Графикалық
Аналитикалық



63

   
  

графоаналитикалық;
итерациялық [19].

3.2.3 Магниттік тізбектердің негізгі заңдары мен қасиеттері

Магнетизм-бұл атомдар мен молекулалардағы электр зарядтарының 
қозғалысының ерекше көрінісі, ол кейбір денелер темір, никель және басқа 
металдардың бөлшектерін өзіне тартып, ұстап тұра алатындығында көрінеді. 
Бұл денелер магниттік деп аталады.

Магниттік тізбек-бұл магнит өрісін және ферромагниттік денелерді 
(магнит өткізгіштер, өзектер) қоздыруға (құруға) арналған, қажетті 
қарқындылық пен конфигурацияның белгілі бір көлемінде магнит өрісін 
құруға және шоғырландыруға арналған құрылғылар жиынтығы. Өрісті 
қоздыратын құрылғы ретінде әдетте орам деп аталатын индуктивті шарғылар 
қолданылады. Магнит өрісі магниттік индукция векторымен сипатталатыны 
белгілі B . Магниттік индукцияның өзгеру бірлігі – тесла (Тл). 

Біркелкі магнит өрісі үшін магнит ағыны (магниттік индукция 
векторының ағымы) және индукция қатынас арқылы байланысады 

BSФ =                                                    (3.8)

магниттік ағын; Ф - магниттік индукция векторына S перпендикуляр 
магниттік тізбектің көлденең кескіні [18].

3.2.4 Айнымалы ток тізбегі

Айнымалы синусоидалы ток тізбекте синусоидалы электр қозғаушы 
күштің әсерінен пайда болады. Магнит сызықтарын кесіп өтетін тік сызықты 
өткізгіштегі индукцияның электр қозғаушы күші (сурет. 2.13), келесі 
формуламен өрнектеледі:

αsinBlve =                                                (3.9)

мұндағы B -магниттік индукция; l - өткізгіштің ұзындығы; v - оның 
қозғалу жылдамдығы.

Сур. 3.4 - Өткізгішті магниттік сызықтар бағытына бұрышпен 
жылжыту схемасы
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Үш фазалы айнымалы ток жүйесі немесе жай үш фазалы жүйе 
дегеніміз-бірдей жиіліктегі үш ЭМӨ жұмыс істейтін, бірақ фазаның үштен 
біріне өзара ауысатын тізбек немесе айнымалы ток желісі. 

- Сур. 3.5 қарапайым екі полюсті үш фазалы генератордың құрылғы 
схемасын көрсетеді. Статор ойықтарында (машинаның қозғалмайтын бөлігі) 
a-X, B-Y және C-Z шарғылары орналасқан, олар шеңбердің үштен біріне 
(120°) ауысады. Статордың ішіне магнит өрісін қоздыратын тұрақты токпен 
қоректенетін Қос полюсті электромагнит болып табылатын ротор 
(машинаның айналмалы бөлігі) орналастырылған. 

а                                                                        б 

               

a-үш фазалы генератордың құрылымы B-генератордың үш фазалы орамасындағы 
ЭМӨ өзгеру қисықтары

Сур. 3.5 - Үш фазалы генератор

Ротор кез-келген қозғалтқышпен басқарылады. Ротормен бірге 
айналатын магниттік сызықтар статор ойықтарына салынған шарғылардың 
өткізгіштерін кесіп өтеді және осы шарғыларда синусоидалы түрде өзгеретін 
ЭҚК тудырады. Алайда EA, ev және ec фазаларының ЭМӨ синусоидалары 
бір-біріне қатысты кезеңнің 1/3 бөлігіне ауысады [18].

3.3 Өндірісте қолданылатын материалдардың қасиеттері мен 
жіктелуі

3.3.1 Өндірісте қолданылатын негізгі электротехникалық 
материалдардың түрлері, қасиеттері, сипаттамалары және қолдану 
салалары

Электр машиналарының, аппараттарының және электр-техникалық 
құрылғылардың негізгі бөліктері қарапайым құрылымдық материалдардың 
қасиеттерінен өзгеше қасиеттері бар арнайы электрлік материалдардан 
жасалған.

Сонымен, электр машинасының орамалары сіңдірілген электрлік 
оқшаулағыш лак және машинаның өзегі жасалған электрлік Болат электрлік 
материалдарға жатады. Сонымен қатар, машинаның корпусы жабылған лак 
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және машинаның білігі жасалған болат электрлік материалдар емес, өйткені 
олар осы материалдарға тән қасиеттерге ие емес. Шынында да, электрлік 
оқшаулағыш лак сіңдіру қабілетіне ие болуы керек, яғни оның бөлшектері 
машина орамаларының монолитті оқшаулауын жасау үшін ораманың 
тесіктері мен капиллярларына терең енуі керек.  Бұл лак пленкалары 
ораманың бұрылыстарын бір-бірінен және машина корпусынан сенімді 
оқшаулау үшін жақсы электрлік оқшаулау қасиеттеріне ие болуы керек. 
Машинаның корпусы жабылған әрлеу лактарынан бұл қасиеттер қажет емес 
[25].

Машинаның өзегі жасалған электрлік болат туралы да айтуға болады. 
Электрлік болат машинаның өзегінде үлкен магниттік индукцияны 
қамтамасыз ету үшін үлкен магнит өткізгіштікке ие болуы керек. Сонымен 
қатар, электр болатындағы энергия шығыны ең аз болуы керек. Машинаның 
білігі жасалған құрылымдық болаттан мұндай қасиеттер қажет емес. Ол тек 
жоғары механикалық беріктікке ие болуы керек. Осы мысалдардан Электрлік 
материалдар арнайы материалдар болып табылады, олар жалпы қасиеттерден 
басқа, белгілі бір электрлік және магниттік қасиеттерге ие болуы керек.

Барлық электр материалдары негізгі қасиеті бойынша үш топқа 
бөлінеді — электр өткізгіштік, т. с. материалдардың электр тогын өткізу 
қабілетіне сәйкес.

Электр машиналары мен аппараттарының ток өткізгіш бөліктері 
жасалған материалдар электр тогын жақсы өткізуі керек, яғни электр 
кедергісі аз болуы керек. Электр материалдарының бұл тобы таза металдар 
мен металл қорытпаларын қамтитын өткізгіш материалдардан тұрады. Басқа 
топ электр оқшаулау материалдарынан (диэлектриктер) тұрады. Олар үлкен 
электр кедергісіне ие, сондықтан диэлектриктердің көмегімен олар тірі 
бөліктерді бір-бірінен және электр жабдықтарының Жерге тұйықталған 
бөліктерінен оқшаулайды. Конденсаторларда электрлік оқшаулау 
материалдары электр сыйымдылығын жасау үшін қолданылады.

Үшінші топқа жартылай өткізгіш материалдар (жартылай өткізгіштер) 
кіреді. Электр тогын өткізу қабілеті бойынша материалдардың бұл тобы 
өткізгіштер мен диэлектриктер арасында аралық орын алады. Жартылай 
өткізгіштер электр техникасының әртүрлі салаларында кеңінен 
қолданылатын түзеткіштерді, күшейткіштерді, фотоэлементтерді және басқа 
да жартылай өткізгіш құрылғыларды жасау үшін қолданылады.

Жоғарыда айтылғандай, электрлік материалдарды үш топқа бөлу 
олардың электр тогын өткізу қабілетіне байланысты жасалды, бірақ электрлік 
материалдардың бұл қасиеті жалғыз емес. Электрлік материалдардың ішінде 
магниттеу қабілеті бар материалдар тобы бар. Бұл шағын магниттік кедергісі 
бар ортаны құру үшін қолданылатын магниттік материалдар (магнит 
сымдары, өзектер), т. е.электр машиналарында, аппараттарда және 
құрылғыларда магниттік энергияның шоғырлануы үшін. Электр тогына 
қатысты магниттік материалдардың көпшілігі өткізгіштер (таза темір және 
темір негізіндегі қорытпалар), бірақ кейбір магниттік ферриттік материалдар 
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жартылай өткізгіштерге жатады. Металл магниттік материалдармен 
салыстырғанда ферриттер үлкен электр кедергісіне ие. Бұл оларға айнымалы 
магнит өрісінде жұмыс істеу кезінде аз шығындарды (құйынды токтарға) 
қамтамасыз етеді [22].

3.4 Өткізгіш және магниттік материалдар мен бұйымдардың 
қасиеттері

3.4.1 Металл өткізгіш және магниттік материалдардың құрылысы

Барлық металдар мен олардың қорытпалары кристалды денелер болып 
табылады. Металдар химиялық элементтер деп аталады, олардың 
сипаттамалары мөлдірлік, жылтырлығы, жақсы электр және жылу 
өткізгіштігі, икемділігі және көптеген металдар үшін дәнекерлеу қабілеті. 

Металдардың таза химиялық элементтері (темір, мыс, алюминий және 
т.б.) күрделі заттар түзе алады, олардың құрамына металл элементтері де, 
металл емес элементтер қоспасы да кіруі мүмкін. Мұндай заттар металл 
қорытпалары деп аталады. Қорытпаны құрайтын қарапайым заттар 
қорытпаның компоненттері деп аталады [23].

Магнитті материалдарға техникалық таза түрдегі темір, кобальт және 
никель және оларға негізделген көптеген қорытпалар жатады. Ең көп 
тарағаны-техникалық таза темір, болат және никель мен темір негізіндегі 
қорытпалар. Мұндай материалдар ферромагниттік немесе ферромагниттер 
деп аталады, өйткені темір негізгі магниттік материал болып табылады. 
Барлық ферромагниттік материалдардың ерекшелігі-олардың магнит 
өрістерінде магниттелу қабілеті. Әдетте олар сыртқы магнит өрісінде 
магниттеледі дейді. Мұндай өріс электр тогы немесе басқа магнит өрісі 
болуы мүмкін. Материалдардың магниттік қасиеттері, олардың басқа 
қасиеттері сияқты, сипаттамалар деп аталатын шамалармен бағаланады.

Әрбір сипаттама кез-келген қасиетті анықтайды. Техникалық 
есептеулерде ең маңызды және жиі қолданылатын магниттік сипаттамалар: 
магнит өрісінің кернеуі, магниттік индукция, магниттік ену және т. б. 
Магниттік сипаттамалардың шамаларын анықтау үшін бірлік жүйелері 
жасалды, олардың көмегімен бұл сипаттамалар аталған сандардың нақты 
өрнегін алады [22].

3.5 Электр машиналарының айналу жиілігін іске қосу және реттеу

3.5.1 Тұрақты және айнымалы ток машиналарының мақсаты, 
қолданылу саласы, конструкциясы және жұмыс істеу принципі

Электр машиналары электр станцияларында, өнеркәсіпте, көлікте, 
авиацияда, автоматты реттеу және басқару жүйелерінде, күнделікті өмірде 
кеңінен қолданылады. Олар механикалық энергияны электр энергиясына, ал 
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керісінше электр энергиясын механикалық энергияға айналдырады. 
Механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіретін Машина 
генератор деп аталады. Электр энергиясын механикалық энергияға 
түрлендіру қозғалтқышпен жүзеге асырылады.

Кез-келген электр машинасын генератор ретінде де, қозғалтқыш 
ретінде де қолдануға болады. Ол түрлендіретін энергияның бағытын өзгерту 
үшін бұл қасиеті машинаның қайтымдылығы деп аталады. Сондай-ақ, оны 
бір типтегі электр энергиясын (жиілік, айнымалы ток фазаларының саны, 
тұрақты ток кернеуі) басқа ток энергиясына түрлендіру үшін пайдалануға 
болады. Мұндай электр машиналары түрлендіргіштер деп аталады [26].

1-статор өзегі (машинаның бекітілген бөлігі), 2 – статор орамасы, 3 – білік, 4 –
қозғалтқыш роторы (тұрақты магнит).

Сур. 3.6 - Синхронды генератор (жеңілдетілген құрылғы схемасы)

Электр машиналары жұмыс істеуі керек Электр қондырғыларының ток 
түріне байланысты тұрақты машиналар мен айнымалы ток машиналарына 
бөлінеді. Үш фазалы синхронды және асинхронды машиналар, сондай-ақ 
айнымалы ток коллекторлары кеңінен қолданылады, бұл кең диапазонда 
жылдамдықты үнемді реттеуге мүмкіндік береді.

Электр машинасының жұмыс принципі электромагниттік индукция 
және электромагниттік күштер заңдарын қолдануға негізделген [18]. 

3.5.2 Әртүрлі типтегі трансформаторлардың пайдалану 
көрсеткіштері

Трансформаторлар электр энергетикасы жүйелерінде маңызды рөл 
атқарады. Олар энергияны үнемді беру мен таратуды қамтамасыз ететін 
Токтар мен кернеулердің өзгеруін жүзеге асырады. Гидро және жылу 
станцияларында электр энергиясы номиналды кернеуі 6,3-тен 38,5 кВ-қа 
дейінгі генераторлармен өндіріледі. Электр энергиясы тұтынушыларға 500, 
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750 немесе 1050 кВ кернеуде электр беру желілері (ЭБЖ) бойынша беріледі. 
Бұл жағдайда электр желілерінің өткізу қабілетін арттыруға, ee 
сымдарындағы Токтар мен қуат шығынын азайтуға қол жеткізіледі. Электр 
энергиясын тұтынушылардың көпшілігінің номиналды кернеуі 220, 380 
немесе 660 В-қа тең. Қуатты электр қозғалтқыштары 6 және 10 кВ кернеуде 
жұмыс істейді. Электр энергиясын қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарға 
енгізу кернеуі 220, 110 және 35 кВ ЭБЖ жүзеге асырылады. Сондықтан 
кернеудің төмендеуі бірнеше сатыда жүзеге асырылады.

Кернеу мен токтың өзгеру қасиеті өлшеу трансформаторларында да 
қолданылады. Өлшеу трансформаторларының екінші тізбегіндегі 
амперметрлерді немесе вольтметрлерді қоса алғанда, қызмет көрсететін 
персоналды қорғауға болады, өйткені бұл тізбектерде аз кернеулер және 
Жақсы жер бар.

Дәнекерлеу кезінде, қолмен электр құралын трансформаторлардың 
көмегімен пайдалану кезінде кернеуді қауіпсіз және техникалық негізделген 
деңгейге дейін төмендетуге болады, ол іс жүзінде кеңінен қолданылады. 
Барлық жағдайларда трансформаторлардың маңызды қасиеті қолданылады-
орамалар арасында электр байланысы болмаған кезде энергияны беру 
мүмкіндігі.

Көп жағдайда ток пен кернеу іс жүзінде синусоидалы болатын қуат 
трансформаторларымен күресуге тура келеді. Сондықтан келесі 
параграфтарда мұндай трансформаторлардағы электромагниттік процестер 
қарастырылады [19].

3.6 Өлшенетін шамаларды сәйкестендіретін өлшеу аспаптары

3.6.1 Өзінің кәсіби қызметіндегі өлшеу аспаптары, өлшеу тәсілдері 
мен әдістері

Электр жабдықтарын пайдалану кезінде ток, кернеу, қарсылық, қуат, 
жиілік және электр энергиясының шығыны өлшенеді. Ол үшін әртүрлі электр 
өлшеу құралдары қолданылады.

Өлшеу дегеніміз-өлшеу құралдарының көмегімен физикалық шаманы 
эмпирикалық жолмен анықтау.

Нәтижені алу әдісіне байланысты өлшеу екі түрге бөлінеді: тікелей 
және жанама.

Тікелей өлшеу деп аталады, онда физикалық шаманың қажетті мәні 
тікелей бордың көрсеткішімен анықталады (амперметрмен токты өлшеу, 
есептегішпен электр энергиясын өлшеу, вольтметрмен кернеу және т.б.).

Жанама өлшемдер-бұл физикалық шаманың қажетті мәні осы шама 
мен тікелей өлшеу нәтижесінде алынған шамалар арасындағы белгілі 
функционалды тәуелділік негізінде табылған өлшемдер. Мысал ретінде 
амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштері бойынша электр кедергісін 
анықтауға болады.
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Принциптер мен өлшеу құралдарын қолдану әдістерінің жиынтығына 
байланысты барлық әдістер тікелей бағалау әдістері мен салыстыру 
әдістеріне бөлінеді.

Тікелей бағалау әдісі деп өлшенетін шаманың мәні тікелей әсер ететін 
өлшеу құралының санау құрылғысының көрсеткіші бойынша тікелей 
анықталатын әдіс түсініледі (ток мәні - амперметрдің көрсеткіші бойынша, 
кернеу мәні - вольтметрдің көрсеткіші бойынша және т.б.).

Салыстыру әдісі-арнайы өлшеу тізбегіндегі өлшенетін шаманы 
өлшеммен көбейтілетін мәнмен салыстыратын әдіс. Салыстыру әдістері 
нөлге, дифференциалға және ауыстыруға бөлінеді [24].

Нөлдік әдіс - өлшенген шаманы салыстыру әдісі, онда салыстырылатын 
шамалардың салыстыру құрылғысына әсер етуінің нәтижесі нөлге 
жеткізіледі.

Дифференциалды әдіс-салыстыру әдісі, онда өлшеу құралына 
өлшенетін шаманың және өлшеммен көбейтілетін шаманың айырмашылығы 
әсер етеді (мысалы, теңгерілмеген көпір көмегімен электр кедергісін өлшеу).

Ауыстыру әдісі-өлшеу қондырғысында өлшенетін шаманы өлшеммен 
көбейтілетін белгілі шамамен алмастыратын өлшеммен салыстыру әдісі. 
Сонымен қатар, белгілі бір шаманы өзгерту арқылы өлшенетін шаманың 
әсерінен болған құрылғының бірдей оқылуына қол жеткізіледі(мысалы, 
резистордың кедергісін көпірдің сол иығына кезек-кезек қосылатын үлгілі 
шарғының кедергісімен салыстыру).

3.6.2 Өлшеу аспаптарының жұмыс принципі

Электр өлшеу құралдарының көпшілігінде жылжымалы және 
бекітілген бөліктер бар. Шарғыны немесе болат арматураны қамтитын 
жылжымалы бөлік механикалық түрде Co көрсеткішімен және фосфорлы 
қоладан жасалған серіппелі серіппелермен біріктірілген.

Өлшеу құралдарының жұмыс принципі олардың мақсатына 
байланысты төмендегілерге азаяды: құрылғы арқылы өтетін электр тогы 
моменттің пайда болуына әкеледі, оның әсерінен 2 спиральды серіппелердің 
кедергісі жеңіледі, қозғалмалы бөлік белгілі бір бұрышқа айналады (сурет. 
3.7). Бұл жағдайда 3-көрсеткі 4-шкала бойынша қозғалады, өлшенетін 
шаманы көрсетеді. Құрылғы өшірілген кезде момент жоғалады және 
серіппелердің серпімділігіне байланысты жылжымалы бөлік бастапқы күйіне 
оралады.

Өлшеу құралдары мақсатына, өлшенген токтың түріне, әрекет ету 
принципіне, дәлдік класына, сондай-ақ корпустың пішініне, өлшеу кезіндегі 
позицияға және қолдану сипатына байланысты ерекшеленеді.

Мақсаты бойынша құрылғылар амперметрлер, вольтметрлер, 
омметрлер, ваттметрлер, есептегіштер, жиілік есептегіштер және т. б. болып 
бөлінеді.
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Өлшеу құралдарын айнымалы немесе тұрақты ток тізбектерінде 
қолдануға болады. Дегенмен, тізбекке айнымалы және тұрақты токтарды 
қосуға арналған құрылғылар бар.

Жұмыс принципіне сәйкес электр өлшеу құралдары келесі кең таралған 
жүйелерге жатады: электромагниттік, магнитоэлектрлік,
электродинамикалық, индукциялық, электростатикалық, термоэлектрлік 
және діріл.

Сур. 3.7 - Электр өлшегіш аспаптың жылжымалы бөлігінің құрылысы

Қазіргі өлшеу техникасында сандық шкаласы бар құрылғылар немесе 
Сандық құрылғылар қолданылады. Сандық құрылғыларда үздіксіз өзгеретін 
өлшенетін параметр дискретті (үзік) параметрге оның кері санау 
құрылғысында көрсетілетін сан ретінде түрлендіріледі [18]. 

3.6.3 Кабельдік және әуе желілеріндегі өлшемдер

Электр берудің әуе желісі (ӘЖ немесе ӘЭЖ) электр энергиясын 
сымдар арқылы беруге арналған құрылғы деп аталады.

Әуе желілері үш элементтен тұрады: сымдар, оқшаулағыштар және 
тіректер.

Екі іргелес тіректер арасындағы қашықтық аралық ұзындығы немесе 
сызық аралығы деп аталады.

Кабельдік желі дегеніміз-жеке немесе бірнеше параллель кабельдерден 
тұратын электр энергиясын беру желісі, байланыстырушы, тоқтатқыш және 
терминалды муфталар (тығыздағыштар) және бекіткіштер, ал маймен 
толтырылған желілер үшін, сонымен қатар C қуаттандыратын құрылғылар 
мен май қысымын сигнал беру жүйесі.

Сымдардан жер бетіне немесе әртүрлі нысандарға дейінгі қашықтықты 
тексеру. ӘЖ пайдалану процесінде олардың жобалық габариттері 
мыналардың салдарынан бұзылуы мүмкін: уақыт өте келе сымның созылуы; 
көрші аралықтардағы біркелкі емес жүктемеден демеуші қысқыштағы 
сымның тайып кетуі және сымдарды бұрандамалы керме қысқыштардан 



71

   
  

тарту, тіректердің еңкеюі, ee жөндеу немесе жаңа орынға ауыстыру кезінде 
тірек мөлшерінің өзгеруі және т. б. Сондықтан ӘЖ нақты габариттерінің 
сәйкестігін тексеру үшін оларды ЭҚЕ және "кернеуі 1000 В жоғары электр 
берудің әуе желілерін пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа" сәйкес өлшеу 
жүргізіледі [24].

Кабель желілерін сынау жөндеу жұмыстарынан кейін және Кабель 
желілері трассасында Жер жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 
Кабельдік желілерді оқшаулаудың алдын-алу сынақтары:

- жоғары вольтты мегомметрмен 1000-2500 В;
- жоғары тұрақты ток кернеуімен;
- тік телімлердегі диэлектрлік ысыраптарды өлшеу арқылы.
1000-2500 в мегомметрмен оқшаулауды өлшеу кабель оқшаулауы 

тұтастығының кенеттен бұзылуын анықтау үшін жүргізіледі (фазалардың 
үзілуі, жерге қысқа тұйықталу және т.б.).

3.7 Үлгілік электрондық аппаратураның қарапайым схемалары

3.7.1 Жартылай өткізгіш аспаптар

Жартылай өткізгіштер-бұл өткізгіштер мен диэлектриктер арасындағы 
аралық позицияны алатын материалдар. Металл өткізгіштердің ерекшелігі-
электр зарядтарының тасымалдаушысы болып табылатын бос 
электрондардың болуы. Диэлектриктерде бос электрондар жоқ, сондықтан 
олар ток өткізбейді.

Диод – бұл бір Р-n-ауысуы және екі шығысы бар жартылай өткізгіш 
құрылғы. Жоғарыда қарастырылған p-n-ауысу қасиеттері диодтардың 
қасиеттерін олардың вольт-амперлік сипаттамаларын талдау арқылы 
қарастыруға мүмкіндік береді. Егер сіз осы жартылай өткізгішті омикалық 
(металл) контактілермен қамтамасыз етсеңіз, жартылай өткізгішті p – n
ауысуымен жартылай өткізгіштерден алуға болады. Диодтар, ең көп 
жартылай өткізгіш құрылғылар ретінде, әртүрлі сипаттамаларға сәйкес 
жіктеледі: мақсатына, дизайнына, ток пен кернеуге, жиілігіне, қоршаған орта 
әсеріне төзімділік түрлеріне және т. б.

Диодтардың мақсаты. Түзеткіш диодтар айнымалы токты түзету үшін 
қолданылады (айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру). Импульстік 
диодтар импульстік тізбектерде жұмыс істеуге арналған, өйткені олар PN 
түйіспесінің төмен сыйымдылығымен және өнімділікті қамтамасыз ететін 
басқа сипаттамалармен ерекшеленеді.

Зенер диодтары-жартылай өткізгіш диодтар, олардың кернеуі электрлік 
бұзылу аймағында токқа аз тәуелді. Тағайындалған тұрақтандыру үшін 
кернеу.

Транзистор-кем дегенде 3 шығысы бар және электр сигналдарын 
күшейтуге, генерациялауға және түрлендіруге жарамды екі немесе одан да 
көп электронды өткізгіштерден тұратын құрылғы.
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Тиристорлар мен динисторлар - төрт қабатты құрылымы бар, р және N-
жартылай өткізгіштің ауыспалы аймақтарынан тұратын жартылай өткізгіш 
құрылғылар. Динистордың екі тұжырымы және үш р-n ауысуы бар.

Күшейткіш-бұл кез-келген көзден алынған әлдеқайда көп энергия 
ағынын басқаруға аз мөлшерде энергияны жұмсай алатын құрылғы. Егер 
басқарылатын және басқарылатын шамалар (энергия) электрлік болса, 
күшейткіш электрлік сигнал күшейткіші деп аталады.

- Сур. 3.8 биполярлы транзистордың қосылу схемасы ұсынылған.

Сур. 3.8 - Биполярлық транзисторды қосу схемасы

3.8 Электрондық аспаптардың түрлері және оларды пайдалану

3.8.1 Электрондық құрылғылардың мақсаты және пайдаланылуы

Электрондық аспаптар-электрондардың (вакуумда, газда немесе 
жартылай өткізгіште қозғалатын) электромагниттік өрістермен өзара 
әрекеттесуі арқылы жүзеге асырылатын бір түрдің электромагниттік 
энергиясын басқа түрдің электромагниттік энергиясына түрлендіруге 
арналған аспаптар. Э. п. электр вакуумдық құрылғылар (қыздыру 
лампаларынан басқа) және жартылай өткізгіш құрылғылар.

Э. п. - да болатын процестер өте алуан түрлі. Сонымен, электронды 
лампалар мен вакуумдық құрылғыларда (клистрондар, магнетрондар, толқын 
шамдары және т.б.) катод шығаратын электрондар тұрақты және ауыспалы 
электр өрістерімен өзара әрекеттеседі. Тұрақты өріспен әрекеттесу 
нәтижесінде электрондардың кинетикалық энергиясы артады; айнымалы 
өріспен әрекеттесу нәтижесінде тұрақты электронды ағын айнымалыға 
айналады және электрондардың кинетикалық энергиясының бір бөлігі электр 
тербелістерінің энергиясына айналады. Вакуумдық индикаторларда және 
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электронды сәулелік құрылғыларда электрондар тұрақты электр өрісімен 
жеделдетіліп, нысанды бомбалады (мысалы, фосформен қапталған экран); 
электрондардың нысанамен өзара әрекеттесуі кезінде олардың кинетикалық 
энергиясының бір бөлігі электромагниттік энергияға айналады (мысалы, 
Жарық). Вакуумдық фотоэлектрондық аспаптарда (вакуумдық 
фотоэлементтерде, фотоэлектрондық көбейткіштерде және т.б.) оптикалық 
сәулелену әсерінен фотокатодпен шығарылатын электрондар тұрақты электр 
өрісімен жеделдетіліп, анодқа жіберіледі. Нәтижесінде оптикалық сәулелену 
энергиясы осындай э. п. анод тізбегінде өтетін электр тогының энергиясына 
айналады. рентген түтіктерінде катодтан анодқа (антикатодқа) барар жолда 
жылдамдатылған электрондардың энергиясы анодқа тиген кезде ішінара 
рентген энергиясына айналады. Иондық құрылғыларда (газ шығаратын 
құрылғыларда) тұрақты электр өрісі арқылы үдетілген электрондар газ 
молекулаларымен соқтығысып, оларды иондайды немесе қозған күйге 
ауысады. Сынап клапандары, газотрондар, тиратрондар, таситрондар сияқты 
газ шығаратын құрылғылар энергияны түрлендіру принципі бойынша 
электровакуумдық диодтар мен триодтарға ұқсас; басты айырмашылығы —
газ шығаратын құрылғыларда газ иондары Электрон ағынының кеңістіктік 
зарядын бейтараптандырады және бұл құрылғы арқылы үлкен токтардың 
өтуін қамтамасыз етеді (мысалы, сынап вентиляцияларында— мыңға дейін) 
A) салыстырмалы түрде аз анодтық кернеулерде (15-20 в). Газ шығаратын 
жарық көздерінде және газ шығаратын индикаторларда тепе-теңдік күйіне
өткен кезде әр қозған газ молекуласы жарық энергиясын шығарады. 
Люминесцентті лампаларда жарық энергиясы ультракүлгін сәулелену 
арқылы қозған фосфор молекулаларын шығарады. Кванттық газ разрядты 
аспаптарда (газ лазерлерінде, кванттық жиілік стандарттарында және т.б.) 
қозған газ молекулалары электромагниттік тербелістермен өзара әрекеттесіп, 
оларды қозбаған күйге өткен кезде күшейтеді [28]. 

Практикалық бөлім

№ 3.1 практикалық жұмыс
Тұрақты токтың жабық тізбегінде электр қозғаушы күш көзі болған 

кезде Ом заңы бойынша анықталатын электр тогы өтеді

                   R
EI =                                                  (3.10)

мұндағы I -ток күші, А.
E - Тұрақты ток көзінің ЭМӨ, в.
R - Тұрақты токқа электр кедергісі, Ом.

Схемаға енгізілген амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштерін жазып 
алу (сурет. 2.24), ОМ электр тізбегінің кедергісін есептеуге болады
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           R
UI =                                                  (3.11)

U - тізбек бөлігіне берілетін кернеу, В.
I мұндағы-ток күші, А.
Кедергіге кері шама өткізгіштік деп аталады, Q деп белгіленеді және 

сименстарда өлшенеді (См).
Электр кедергісі мен өткізгіштік арасында келесі қатынас бар

UR
q 11

==                                              (3.12)

Омдардағы өткізгіштің электрлік кедергісі мен сименстердегі 
өткізгіштікті оның нақты кедергісін (Ом·м), геометриялық өлшемдерін -
ұзындығы 1 (м) және көлденең кескіні S біле отырып есептеуге болады

                S
lR ρ

= ;
Rl

sq 1
==

ρ
                                   (3.13)

Егер өткізгіштің көлденең кескіні шаршы миллиметрмен берілсе, оның 
меншікті кедергісін Ом • мм2/м-де алу керек

Жабдық және аппаратура
1 a 1 данаға қалқанды магнитоэлектрлік Амперметр.
Қалқанды магнитоэлектрлік Вольтметр 150 в - 1 дана.
50 Ом, 1,5 а сым реостаты немесе 36 В, 150 Вт - 1 дана төрт рет 

қосылған қыздыру шамдары бар панель.
Сым реостаты 100 Ом 1,5 A1 дана.
Қос полюсті ажыратқыш 40 a1 дана.
Ұштықтары бар кескін ауданы 1, 5 мм ШРПС жалғайтын сымдар-6

дана.
A-Амперметр; V-Вольтметр; R - электр кедергісі
Кернеуі 115 в Тұрақты ток көзі.
Жұмысты орындау тәртібі

Сур. 3.9 - Амперметр және вольтметр әдісімен электр кедергісін өлшеу 
схемасы
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1. Өлшеу құралдарымен танысып, олардың шкалада келтірілген 
техникалық мәліметтерін жазыңыз: құрылғының атауы, оның белгіленуі мен 
жүйесі, түрі, ток түрі (тұрақты немесе ауыспалы), дәлдік класы, зауыт нөмірі 
және Шығарылған жылы.

2. Құрылғыларды қосудың электр тізбегін сызыңыз.
3. Ток көзі мен өлшеу құралдарының қысқыштарының полярлығын 

тексеру арқылы тізбекті жинаңыз, ee қосыңыз және үш түрлі ток мәні бар 
құрылғылардың (вольтметр және амперметр) көрсеткіштері бойынша 
кедергіні өлшеңіз, a көрсеткіштерін кестеге жазыңыз.

4. R1; R2, R3 кедергілерінің және q1, q2, q3 өткізгіштігінің мәндерін 
есептеңіз әр өлшеу үшін электр кедергісі мен өткізгіштіктің орташа 
арифметикалық мәнін формулалар бойынша есептеңіз[21]

             
3

321 RRR
Rcр

++
= ;

ср
ср R

q 1
=                              (3.14)

Есеп мазмұны
1. Есептің атауы.
2. Амперметр мен вольтметрдің параметрлері, Тұрақты ток көзінің 

деректері (түрі, кернеуі, қуаты) және реостаттар (кедергі, рұқсат етілген ток 
күші).

Есеп жасау
тәжірибе нөмірі өлшенген есептелген

I. A U, В R, Ом q СМ
1.
2.
3.

орташа мән

3. Электр кедергісін өлшеуге арналған электр өлшеу құралдарын 
қосудың электр схемасы.

4. Электр кедергісін, өткізгіштігін және олардың орташа мәндерін 
есептеу нәтижелері бар кесте.

5. Тізбек бөлігі үшін ОМ заңының формуласы.

Бақылау сұрақтары
1. Амперметр мен вольтметр көрсеткіштері бойынша электр тізбегінің 

тұрақты токқа электр кедергісін қандай заң негізінде анықтайды?
2. Ток күші, кернеу, электр кедергісі және өткізгіштік қандай 

бірліктерде өлшенеді?
3. Ампер, Вольт, Ом, Сименс дегеніміз не?
4. Электр кедергісі дегеніміз не, ол қалай белгіленеді және қандай 

бірліктерде өлшенеді?
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5. Нақты өткізгіштік дегеніміз не, ee қалай белгіленеді және қандай 
бірліктерде өлшенеді?

6. Сымның температурасы оның электр кедергісіне әсер ете ме, егер 
әсер етсе, бұл тәуелділік қандай?

№ 3.2 практикалық жұмыс
Үш фазалы тізбек, жұлдыз және үшбұрыш байланысы сызбаға сәйкес 

тізбекті жинаңыз. 3.10.
Тізбекті үш фазалы A, B, C, 0 "3~220 V" аспап штативінің 

терминалдарына қосыңыз, барлық үш фазада симметриялы жүктемесі бар 
жұлдызды қосыңыз.

Сур. 3.10 - IP1-300 mA айнымалы ток миллиамперметрі; IP2-250 В 
айнымалы ток вольтметрі; B1-VL - тумблерлер; L1-L9 - жүктеме шамдары.

Сызықтық және фазалық токтар мен кернеулерді өлшеңіз, нөлдік сым 
қосылған және өшірілген кезде сызықтық және фазалық кернеулердің 
арақатынасын тексеріңіз.

Барлық үш фазада әртүрлі жүктеме болатындай етіп, борттағы 
ауыстырып-қосқыштар фазалардағы жүктемені өзгертеді.

Сызықтық және фазалық Токтар мен кернеуді өлшеңіз, нөлдік сым 
қосылған және өшірілген фазалық және сызықтық кернеулер арасындағы 
қатынасты тексеріңіз.

Сызбаны суретке сәйкес жинаңыз. 3.11. 

Сур. 3.11 - IP1-айнымалы ток амперметрі 1 A; IP2 - айнымалы токтың 
миллиамперметрі 300 шА; IP3 - 250 В айнымалы вольтметр; L1-L9 - жүктеме 

шамдары; B1, B2 - тумблерлер.
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Схеманы үш фазалы A, B, C, O "3~220 V" аспап штативінің 
терминалдарына қосыңыз, барлық үш фазада симметриялы және 
асимметриялық жүктемемен (тақтадағы қосқыштарды қолдана отырып) 
үшбұрышқа қосыңыз.

Сызықтық және фазалық Токтар мен кернеулерді өлшеңіз, сызықтық 
және фазалық кернеулер арасындағы қатынасты тексеріңіз.

Жұлдыз қосылған кездегі қатынас:

                   Лф II = ; фл UU 3=                                   (3.15)

Үшбұрыштың қосылуындағы қатынастар 

                   фл II 3= ; лФ UU =                                    (3.16)

Есеп жасау
Схеманың жұмыс 

режимі
Жүктеме тогы Кернеу

фазалық сызықтық
IA.
A

IB.
A

IC
A

IO.
A

UA.
B

UB.
B

UC.
B

UAB
B

UBC
B

UCA

1. Нөлдік сым 
қосылған, жүктеме 
симметриялы.
2. Нөлдік сым 
өшірулі, жүктеме 
симметриялы.
3. Нөлдік сым 
қосылған, жүктеме 
асимметриялы
Нөлдік сым 
өшірулі, жүктеме 
асимметриялы
Схеманың жұмыс 

режимі
Жүктеме тогы. A Кернеу

Сызықтық фазалық сызықтық. B
IA.
A

IB.
A

IC
A

ІАВ
A

IBC
A

ICA
A

UAB
B

UBC
B

UCA

1. Нөлдік сым 
қосылған, жүктеме 
симметриялы.
2. Нөлдік сым 
өшірулі, жүктеме 
симметриялы.

Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы.
2. Электр өлшегіш аспаптар мен жабдықтардың параметрлері.
3. Қосу схемасы.
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4. Өлшеу нәтижелері бар кесте.
5. Зертханалық жұмыс бойынша қорытындылар.

Бақылау сұрақтары
1. Қандай байланыс жұлдыз және үшбұрыш деп аталады? 
2. Тұтынушылар жұлдыз бен үшбұрышқа қосылған кезде. Мысалдар 

келтіріңіз.
3. Жұлдызға қосылған кезде фазалық және сызықтық кернеулер 

арасындағы байланыс қандай?
4. Егер әр фазадағы ток белгілі болса, нөлдік сымдағы ток күшін қалай 

анықтауға болады?
5. Төрт сымды үш фазалы жүйеде нөлдік сым не үшін қолданылады?

Практикалық жұмыс 3.3.
Бір фазалы трансформатор.
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Электр тізбегін сызба бойынша жинаңыз. 3.12

Сур. 3.12 - Электр тізбегі

2. Бос жүру тәжірибесін жүзеге асыру. Оның 0A орнына 1A амперметрді 
бастапқы ораманың тізбегіне қосыңыз . Екінші ораманың тізбегі ашық, 
номиналды кернеу бастапқы ораманың қысқыштарына беріледі nn UUU 110 == .
Аспаптардың көрсеткіштері мен есептеу нәтижелері 1-кестеге жазылады.

1‑кесте.
Режім
жұмыс

10U 20U 10I 20I cos mr mz mx k
B B A А - Ом Ом Ом -

Бос барысы

Құрылғылардың көрсеткіштері бойынша трансформация коэффициенті 
мен қуат коэффициентін есептеңіз

            
20

10

U
U

k = ;
1010

0cos
IU

P
=ϕ                                    (3.17)
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L-тәрізді алмастыру схемасының магниттелу тармағының 
параметрлерін анықтаңыз

2
10

0

I
P

rm = ;
10

10

I
U

zm = ; 22
mmm rzx −=                      (3.18)

mmm jxrz += магниттеу тармағының толық кешенді кедергісі қайда
2. Қысқа тұйықталу тәжірибесін орындаңыз. Трансформатордың 

қайталама орамасының тізбегі қысқа тұйықталады. Бастапқы орамаға басқа 
көзден алынған kп UU 1= кернеудің кернеуі. Кернеу мәні екінші реттік 
тізбектегі ток номиналға тең болатындай етіп орнатылады. Бұл жағдайда 
бастапқы тізбектегі Ток номиналды токқа тең болады нk II 11 =

Назар аударыңыз: трансформаторды номиналды кернеуге жабық 
қысқа мерзімді орамамен 10U қосуға болмайды! Қысқа тұйықталу кезінде 
трансформатордың қуат коэффициентін анықтаңыз 

kk

k

IU
P

11

cos =ϕ                                                (3.19)

мұндағы kP -номиналды токтардағы трансформатор орамаларындағы 
қуаттың жоғалуы. Өлшеу және есептеу нәтижелері 2-кестеге енгізіледі. L-
тәрізді алмастыру схемасының тармағының параметрлерін анықтаңыз:

2
1k

k
k I

P
r = ;

k

k
k I

U
z

1

1= ; 22
kkk rzx −=                            (3.20)

Кезінде 21 rrrk += ; 21 xxxk += ; kxxx 5.01 =≈

2‑кесте.
Жұмыс тәртібі kU1 kU 2 kI1 kP соѕк kr kz kx kI

B B A Вт Ом Ом Ом A
бос жүру

4. Жүктеме кезінде трансформатордың жұмысын зерттеңіз. Бұл үшін 
суреттегі Co схемасына сәйкес. 2, 4321 ,,, KKKK кілттерді жүктемені арттыру 
үшін дәйекті түрде жабыңыз. Номиналды кернеуді нn UUU 11 ==

трансформатордың бастапқы орамасына әкеліңіз . Өлшеу және есептеу 
нәтижелері 3-кестеге енгізіледі.

Пайдалы қуат 2P формула 222 IUP = бойынша есептеледі 1cos 2 =ϕ , өйткені 
трансформатордың шығысындағы жүктеме таза белсенді болғандықтан. Қуат 
коэффициенті мына формула бойынша анықталады 
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11

1cos
IU

P

н

=ϕ                                                 (3.21)

Тиімділік коэффициентін өрнек арқылы анықтауға болады

                        
2

1

P
P

=η                                                      (3.22)

3‑кесте.
Р/н Тәжірибелік деректер Есептік деректер

1I 2U 1U 2I cos 2P η

A B В A - Bm
1 5

Есеп мазмұны
1. Есептің атауы.
2. Амперметр мен вольтметр мен реостаттардың параметрлері (кедергі, 

рұқсат етілген ток күші).
3. Іске қосудың электрлік сызбасы.
4. Есептеу нәтижелері бар кесте.
5. Есептеу үшін заң формуласы.

Бақылау сұрақтары: 
1. Атай тізбектің элементтері ұсынылған схемасы сур. 3.12 және 

олардың мақсатын түсіндіріңіз.
2.  Трансформатор құрылғысы.
3.  Трансформатордың жұмыс істеу принципі және қолдану саласы.
4. Трансформатордың номиналды қуаты қандай?

№ 3.4 практикалық жұмыс
Үш фазалы асинхронды қозғалтқышты қосудың қайтымды схемасын 

зерттеу.
Құралдар: тістеуіктер, бүйір кескіштер, оқшаулауды жоюға арналған 

кенелер, металл сызғыш, монтаждық пышақ, бұрағыштар: + 3; - 3; + 6; - 6.
Материалдар: сым ПВ 1 Х 1.5 (2.5), ағаш бұрандалар 4 х 25, DIN-рейка
аппаратураның конструктивтік орындалуына байланысты), қарындаш( 

маркер), планшет (40x50 см. ДСП немесе фанерадан)
Жұмыс барысы: планшетте бұрандалардың көмегімен берілген 

құрылғыларды орнатыңыз. 
Тапсырмаға сәйкес схеманы жинаңыз.( Сур. 3.11) схеманың жұмыс 

принципі: QF ажыратқышын қосқаннан кейін, KM1 магниттік Стартер 
шарғысының қуат тізбегін жабатын sb2 (1-Бастау) түймесін басыңыз, 
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нәтижесінде оның негізгі контактілері М Электр қозғалтқышын қуат желісіне 
қосу арқылы жабылады. Қозғалтқыш айналады. Сонымен қатар, басқару 
тізбегінде KM1.2 құлыптау контактісі жабылады, бұл SB2 (іске қосу 1) 
түймесін босатқаннан кейін KM1 Стартер шарғысының тұрақты қуат тізбегін 
жасайды және KM1.1 құлыптау контактісі ашылады, бұл км2 магниттік 
стартердің кездейсоқ қосылуына жол бермейді

Электр қозғалтқышын өшіру Sb1 "Стоп"түймесін басу арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда КМ1 магниттік стартердің қуат тізбегі үзіледі, бұл 
оның негізгі контактілерінің ашылуына әкеледі, қозғалтқыш желіден 
ажыратылады, ол тоқтайды.

Sb3 (іске қосу 2) түймесін басқан кезде тізбек ұқсас схема бойынша 
жұмыс істейді, КМ2 стартерінің негізгі контактілері жабылады, ал М электр 
қозғалтқышы фазаның өзгеруіне байланысты кері бағытта айналады.

Сур. 3.13 - 380 V шарғылары бар қайтымды стартер көмегімен 
асинхронды электр қозғалтқышын қосу схемасы.

Схемада қорғаныстың келесі түрлері қарастырылған:
электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктемесінен – КК жылу 

релесінің көмегімен (бұл реленің ашық контактісі, шамадан тыс жүктеме 
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кезінде КМ контакторларының қуат тізбегін ашады, осылайша қозғалтқышты 
желіден ажыратады).

Нөлдік қорғаныс-КМ контакторының көмегімен (кернеу төмендеген 
немесе жоғалған кезде КМ контакторлары контактілерді бұлдыратып, қуатын 
жоғалтады және қозғалтқыш желіден ажыратылады).

Қысқа тұйықталудан қорғау-QF енгізу ажыратқыштарымен қамтамасыз 
етіледі.

Электр қозғалтқышын кері бағытта кездейсоқ қосудан қорғау оның 
жұмысы кезінде КМ1.2 және КМ2.2 бұғаттау түйіспелерімен қамтамасыз 
етіледі.

Бақылау сұрақтары:
1. "Іске қосу" батырмаларын босатқаннан кейін электр 

қозғалтқышының одан әрі жұмысы қалай қамтамасыз етіледі?
2. Схемаларда қандай қорғаныс түрлері қарастырылған (сурет.3.13)?
3. Қозғалтқыштың айналу бағыты неге өзгереді?
4. Схемаларда орнатылған КК жылу релесі қандай мақсаттарға қызмет 

етеді?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1. Электр энергиясының балама көздері қандай?
2. ЭМӨ, кернеу және ток қандай бірліктерде көрсетілген?
3. Жабық электр тізбегі мен оның бөлімі үшін Ом заңын

тұжырымдаңыз.
4. Диагнозды бірінші және екінші заңы, Кирхгоф заңдары.
5. Электр тогының жұмысы мен қуаты қандай және олар қандай 

бірліктерде көрсетілген?
6. Эскиз дегеніміз не?
7. Өткізгіштер қандай топтарға бөлінеді?
8. Қандай магниттік материалдар бар?
9. Электр машиналарының жұмыс принципін түсіндіріңіз.
10. Трансформаторлардың мақсаты мен жұмыс принципін түсіндіріңіз.
11. Өлшеу құралдарының жұмыс принципін түсіндіріңіз.
12. Диод дегеніміз не?
13. Транзистордың құрылғысын түсіндіріңіз.

Тест тапсырмалары

1. Ом Және Джоуль – Ленц 
Заңдарының Дифференциалдық 
Түрі
А) ішкі кедергісі бар қуат көзінің 
ЭМӨ арасындағы байланысты 
анықтайды.

В) алгебралық қосынды тізбегіндегі 
өткізгіштің кедергісіне 
пропорционал.
С) электр тогының өтуі кезінде 
өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері 
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кедергіге ток күші квадратының 
көбейтіндісіне тең
өткізгіш және өткізгіш арқылы 
өтетін уақыт.
4. Жұмыстың жылдамдығын 
сипаттайтын физикалық шама.
А) кернеу
В) қуат
С) кедергі
6. Толық тізбек үшін Ом заңы:
I= U/R
U=A/q
I= E/ (R+r)
10. Тізбек бөлімі...?
A. екі түйін арасындағы тізбектің 
бөлігі;
C. элементтердің графикалық 
бейнесі;
D. екі нүкте арасындағы тізбектің 
бөлігі;
5. Электр генераторының 
айналмалы бөлігі.
А) Статор
В) ротор
С) трансформатор

6. Шартты белгі 
А) резистор
В) сақтандырғыш
С) реостат
7. Магниттік материалдарға 
мыналар жатады
А) алюминий
В) темір
С) мыс
8. Жартылай өткізгіш 
материалдарға мыналар жатады:
А) алюминий
В) кремний
С) темір
9. Тізбектегі ЭҚК алгебралық 
қосындысы берілген тізбектің 
барлық элементтеріндегі кернеудің 

төмендеуінің алгебралық 
қосындысына тең:
А) Кирхгофтың бірінші заңы
В) Кирхгофтың екінші заңы
С) Ом заңы
10. Магниттік материалдар өндіріс 
үшін қолданылады
А) радиотехникалық элементтер
В) сымдарды экрандау
С) электр машиналарының 
орамалары
11. Кернеу-бұл айырмашылық
А) Кернеулер
В) Потенциалдар
С) Зарядтар
12. Электр тогының қуаты мына 
формула бойынша анықталады
А ) P = UR
В ) P = UI
С ) P = U / R
13. Айнымалы ток қозғалтқышы 
мен тұрақты ток қозғалтқышының 
айырмашылығы неде?
А) сыртқы түрі
В) коллектордың болмауы.
С) ротор орамаларымен
14. Асинхронды электр 
қозғалтқышы-бұл жұмыс істейтін 
қозғалтқыш
А) тұрақты токта
В) айнымалы токта
С) дизель отыны
15. Трансформатордың әрекет ету 
принципінің негізінде қандай 
физикалық заң жатыр?
А) Кирхгоф заңы
В) Заң өздік                                                    
С) электромагниттік индукция 
Заңы
16. жартылай өткізгіш 
транзистордың p-n өтулері қанша?
А) Екі
В) Үш                                                                              
С) Төрт
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17) басқарылатын түзеткіштер:
А) өріс транзисторлары
В) биполярлы транзисторлар   
С) Тиристорлар
8. Электр тогын өткізбейтін заттар.
А) диэлектриктер
В) электр
С) сегнетоэлектрик
11. Отын энергиясын электр 
энергиясына айналдырыңыз.
А) атом электр станциялары.

В) Жылу электр станциялары
С) Жел электр станциясы
20. Өткізгіштегі ток күші…
A. өткізгіштің ұштарындағы 
кернеуге тура пропорционал
B. өткізгіштің ұштарындағы 
кернеуге және оның кедергісіне 
тура пропорционал
D. өткізгіштің ұштарындағы 
кернеуге және оның кедергісіне 
кері пропорционал

Қысқаша қорытынды 
Бұл тарау студенттерге электр тізбегінің негізгі сипаттамаларын 

анықтауға және нәтижелерге физикалық негіздеме беруге, құрылымы мен 
төлқұжат деректері бойынша электр машинасы мен трансформатордың 
түрлерін анықтауға, қозғалтқыш схемаларын жинауға және сипаттамаларды 
алуға, өлшеу құралдарының, құралдардың, өлшеу әдістері мен әдістерінің 
негізгі кезеңдері мен перспективаларын игеруге мүмкіндік береді.және 
электрондық құрылғыларды пайдалану.
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4 -ТАРАУ.  ТЕМІР ЖОЛДАРДЫҢ ЖАЛПЫ КУРСЫ

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. Магистральдық теміржол көлігі туралы түсінікке ие болу
2. Темір жол қызметтерінің мақсатын түсіну.
3. Темір жол қызметтерінің мақсаттары мен міндеттерін зерттеу.
4. Темір жолдарды электрмен жабдықтау шаруашылығын зерттеу.

Кіріспе
Бұл модуль темір жол желісін және оның көліктің басқа түрлерімен 

өзара іс-қимылын, инновациялық технологияларды енгізу жағдайында темір 
жол көлігін дамытудың міндеттері мен перспективаларын сипаттайды, темір 
жол көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері туралы түсінік береді.

4.1 Магистральдық теміржол көлігі
Темір жол көлігі — рельс жолдары бойынша доңғалақты көлік 

құралдарымен жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жүзеге асырылатын 
жер үсті көлігінің түрі. Көлік құралы жай дайындалған жер бетінде 
қозғалатын автомобиль көлігінен айырмашылығы, теміржол көлігі Ол 
жүретін жолдармен жүреді. Теміржол жолдары, әдетте, металл 
дөңгелектермен жабдықталған жылжымалы құрам қозғалатын шпалдар мен 
балластқа орнатылған темір рельстерден тұрады. Алайда, басқа жол 
құрылғысы да мүмкін-мысалы, жолдар цемент негізіне бекітілген балластсыз 
жол.

Өлшем-бұл құрылымдар мен құрылғылардың шекті сыртқы 
геометриялық құрылымы (белгілі бір кескінде), олар алып жатқан кеңістік 
пен көрші объектілерді орналастыру жағдайларын орнатуға мүмкіндік береді.

Темір жолдарда орнатылған: 
- құрылыстардың жақындау габариті;
- - жылжымалы құрамды тежеу; 
- тиеу габариті.
Құрылыстардың жақындау габариті-ішіне жылжымалы құрамнан басқа 

құрылыстар мен құрылғылардың ешқандай бөліктері, сондай-ақ 
теміржолдың жанында жатқан материалдар, қосалқы бөлшектер мен 
жабдықтар түспеуі тиіс шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) пішін. 
Жылжымалы құраммен тікелей өзара әрекеттесуге арналған құрылғылар 
(құрылғылардың бөліктері) ғана ерекшеленбейді (жұмыс жағдайындағы 
вагон баяулатқыштары, бекіту бөлшектерімен байланыс сымдары, су жинау 
кезінде гидравликалық колонкалардың діңгектері және т.б.).

Жылжымалы құрамның габариті-сыртқа шықпастан, тікелей көлденең 
жолда орнатылған тиелген және бос жылжымалы құрам, оның ішінде 
барынша нормаланатын тозуы бар шекті көлденең (жол осьіне 
перпендикуляр) кескіні орналастырылуы тиіс.
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Тиеу габариті шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) сұлба деп 
аталады, онда сыртқа шықпастан, жүк (қаптаманы және бекітуді ескере 
отырып) ол тік көлденең жолда болған кезде ашық жылжымалы құрамда 
орналастырылуы тиіс.

4.2 Темір жол қызметтерінің мақсаты

4.2.1 Жол және жол шаруашылығы
Темір жол-бұл пойыздарды қажетті жылдамдықпен өткізуге арналған 

инженерлік құрылыстар кешені. Ол темір жолдардың негізін білдіреді. 
пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі, сондай-ақ темір 
жолдардың барлық техникалық құралдарының тиімді пайдаланылуы жолдың 
жай-күйіне байланысты.

Темір жол жоғарғы және төменгі құрылыстардан тұрады. Жоғарғы 
құрылымға рельстер, бекітпелер, ұрлыққа қарсы құрылғылар, шпалдар 
немесе басқа рельс асты негіз, балласт қабаты және рельс жолдарының 
қосылуы кіреді. Төменгі құрылымға кенеп, көпірлер, жер астындағы суды 
өткізуге арналған құбырлар, тіреу қабырғалары, туннельдер және т. б. кіреді.

4.2.2 Локомотив және вагон шаруашылықтары
Локомотив шаруашылығы темір жолдардың тасымалдау жұмысын 

тарту құралдарымен және осы құралдарды техникалық талаптарға сәйкес 
ұстауды қамтамасыз етеді. Бұл шаруашылықтың құрамына негізгі локомотив 
деполары, локомотивтердің жекелеген тораптарын жөндеу жөніндегі 
мамандандырылған шеберханалар, техникалық қызмет көрсету, 
локомотивтерді жабдықтау және бригадаларды ауыстыру пункттері, 
локомотивтер қорының базалары кіреді. Жабдық деп олардың жұмысқа 
дайындалуына байланысты операциялар кешені (локомотивтерді отынмен, 
сумен, құммен, майлау және сүрту материалдарымен жабдықтау) түсініледі.

Вагон шаруашылығы - мақсаты-жолаушылар мен жүктерді қозғалыс 
қауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыратын және жолаушылар үшін 
қажетті ыңғайлылықты және тасымалданатын жүктердің сақталуын 
қамтамасыз ететін жарамды вагондармен тасымалдауды қамтамасыз ету. 
Бұдан оның басты міндеттері де туындайды: жолаушылар мен жүк 
вагондарын дұрыс жағдайда ұстау, оларды тасымалдауға дайындау, жол 
бойында жолаушылар пойыздары мен Рефрижераторлық вагондарға қызмет 
көрсету.

4.2.3 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және 
байланыс

Автоматика, телемеханика және байланыс (АТС) – бұл өндірістік 
процестерді басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін техника саласы. 
Теміржол автоматикасы мен телемеханикасы өткізу қабілетін арттыруға, 
еңбек өнімділігін арттыруға, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
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қамтамасыз етуге, қызмет көрсету әдістерін жетілдіруге, теміржолшылардың 
еңбек жағдайлары мен мәдениетін жақсартуға ықпал етеді. АТС 
құрылғылары техникалық, экономикалық және пайдалану тиімділігінің 
жоғары көрсеткіштеріне ие бола отырып, темір жол көлігінің техникалық 
құралдарының барлық кешенін барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік
береді. Автоматика, телемеханика және байланыс құралдары өндірістік 
процестерді басқару және бақылау кезінде адам еңбегін алмастырады [32].

4.2.4 Жүк, жолаушылар тасымалын ұйымдастыру, бөлек пункттер 
туралы түсінігі бар

Телім бойынша пойыздардың қажетті санын өткізу және олардың 
қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін темір жол желілері аралықтарға 
немесе блок телімлерге бөлек пункттермен бөлінеді.

Пойыздардың қозғалысы оларды бөлек нүктелермен бөлу арқылы 
жүреді. Жол дамуы бар және онсыз бөлек нүктелер бар.

Жол дамуы бар бөлек пункттерге разъездер, озу пункттері мен 
станциялар жатады.

Жол дамытусыз бөлек пункттер-бұл жартылай автоматты бұғаттауды 
пайдалану кезіндегі жол бекеттері, автобұғаттама болған кезде өту 
бағдаршамдары, ал олар болмаған жағдайда автоматты Локомотив 
сигнализациясын қолдану кезінде блок - телімлердің белгіленген 
шекаралары.

       Разъездер-бұл пойыздарды кесіп өтуге және басып озуға арналған 
жол дамуы бар дара жолды желілердегі бөлек пункттер.

Басып озу пункттері — бұл пойыздарды басып озуға мүмкіндік беретін 
жол дамуы бар қос жолды желілердегі бөлек пункттер және қажет болған 
жағдайларда пойызды бір басты жолдан екінші жолға ауыстыру.

     Станциялар деп пойыздарды қабылдау, жөнелту, кесіп өту және 
басып озу бойынша операцияларды, Жүктерді қабылдау және беру және 
жолаушыларға қызмет көрсету бойынша операцияларды, ал дамыған жол 
құрылғыларында - пойыздарды тарату және қалыптастыру бойынша 
маневрлік жұмыстарды және олармен техникалық операцияларды орындауға 
мүмкіндік беретін жол дамуы бар бөлек пункттер аталады.

4.2.5. Темір жолдарды электрмен жабдықтау

Электр энергиясы-экономиканың дамуының негізі, бүкіл халық 
шаруашылығындағы технологиялық прогрестің негізі. Электр қуатын қажет 
етпейтін сала, заманауи кәсіпорын жоқ. Теміржол көлігі онсыз мүмкін емес.

Бастапқыда жоғары жылдамдықты желілер үшін 
автотрансформаторларды (АТ) қолдана отырып, үш сымды схема бойынша 
электрмен жабдықтау жүйесі жасалды, бұл тартқыш қосалқы станциялар 
арасындағы қашықтықты едәуір арттыруға мүмкіндік берді. Содан кейін бұл 
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жүйе айнымалы ток электрлендірілген барлық темір жолдар үшін стандартты 
ретінде қабылданды. Ұзындығы аз телімлер үшін коаксиалды кабелі бар 
электрмен жабдықтау жүйесі арнайы әзірленді [34].

3.1-кестеде темір жолдарда қолданылатын тартымдық Электрмен 
жабдықтаудың әртүрлі жүйелерінің принциптік схемалары келтірілген.

3.1‑кесте.
Электрмен жабдықтау жүйесі Электрмен жабдықтау схемасы

Тұрақты ток

Сору трансформаторлары бар айнымалы 
ток (ВТ)

Автотрансформаторлары бар айнымалы 
ток (АТ)

Коаксиалды кабелі бар айнымалы ток

Электрлендірілген темір жолдарды электрмен жабдықтау арнайы 
жүзеге асырылады. тартқыш қосалқы станциялардан (ТП), байланыс 
желісінен (КС) және оларды қосатын желілерден тұратын жүйе. ТП-ға электр 
энергиясы үш фазалы жоғары вольтты электр беру желілері (ЭБЖ) арқылы 
жеткізіледі және қажетті қайта құрудан кейін КЖ-да қоректендіру және сору 
желілері арқылы және одан әрі электрлік жылжымалы құрам (ЭПС) арқылы 
беріледі.

Электрлендірілген темір жолдарды электрмен жабдықтау 
ерекшеліктеріне құрылғылардың жүктемелерінің күрт біркелкі еместігі, 
қысқа тұйықталу токтарынан қорғаудың қиындығы, синусоидальдылық және 
токтың асимметриясы (айнымалы ток жүйелерінде), байланыс желілеріне 
әсер ету, локомотивтерді қалпына келтіретін тежеу кезінде энергияны 
қайтару жатады. EPS-ке берілетін кернеудің ауытқуын азайту және жүйенің 
энергия көрсеткіштерін жақсарту үшін жүктеме астындағы кернеуді 
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реттейтін трансформаторлар, қарымталаужәне басқа құрылғылар 
қолданылады.

Пойыздардың үздіксіз қозғалысы энергиямен жабдықтау 
құрылғыларының, ТП стационарлық және жылжымалы резервтік 
агрегаттарының жоғары сенімділігімен қамтамасыз етіледі.

4.3 Темір жолдарды электрмен жабдықтау шаруашылығы

4.3.1 Темір жол торабын электрмен жабдықтау объектілері
Теміржол торабы – үш немесе одан да көп теміржол бағыттарының 

қосылу нүктелерінде орналасқан, байланыс желілерімен байланысқан және 
вагон мен жолаушылар ағындарының өзара байланысы бар 
мамандандырылған станциялар тобы - сұрыптау, Жүк, жолаушылар және 
т.б.. Теміржол тораптарына жапсарлас желілер санына қарамастан ірі 
өнеркәсіптік орталыққа қызмет көрсететін өзара байланысты жолаушылар, 
жүк және техникалық станциялар кешені де жатады. Теміржол тораптарында 
локомотив және вагон деполары, локомотивтерді жабдықтауға, электрмен 
жабдықтауға арналған құрылғылар және т. б. бар.

Теміржол торабы-көлік торабының негізгі элементтерінің бірі. Көлік 
торабы деп жүктер мен жолаушылардың транзиттік және торапішілік 
тасымалдарын қамтамасыз ететін бірыңғай технология бойынша тығыз өзара 
іс – қимылда жұмыс істейтін көліктің аралас түрлері-теңіз, темір жол, 
автомобиль, өзен және т.б. құрылғыларының кешені түсініледі [35].

Темір жол тораптары темір жолдардың дербес өндірістік-шаруашылық 
бөлімшелері болып табылмайды. Олар пайдалану жұмысының сипаты мен 
көлеміне және басқарудың ұйымдастырушылық құрылымына қарай 
жіктеледі.

Жұмыс сипаты бойынша теміржол тораптары транзиттік, жергілікті 
және транзиттік-жергілікті болып бөлінеді.

Транзиттік, әдетте, ірі орталықтары жоқ магистральдық теміржол 
желілерінің қиылысу пункттерінде орналасқан және негізінен транзиттік жүк 
және жолаушылар пойыздарымен операцияларды орындайды.

Жергілікті тұрғындар өндірістік орталықтар мен жүктерді темір 
жолдардан теңіз және өзен көлігіне және керісінше ауыстырып тиеу 
пункттеріне қызмет көрсетеді. Көбінесе олар сызықтардың соңғы 
нүктелерінде болады. Олардың негізгі жұмысы – пойыздарды тиеу және 
түсіру, тарату, вагондарды тағайындалған станциялар бойынша торап ішінде 
тасымалдау, тиелген және бос вагондарды жинау, қалыптастыру және 
жөнелту.

Транзиттік-жергілікті тораптардың мақсаты-транзиттік пойыздар мен 
жүк вагон ағындарын қайта өңдеу және өткізу, жолаушылар ағынына қызмет 
көрсету, жүктерді қайта өңдеу. Олар үлкен қалалар мен аралық орталықтарда 
орналасқан.
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Жұмыс көлемі бойынша теміржол тораптары үлкен, екі немесе одан да 
көп сұрыптау станциялары, бірнеше мамандандырылған жүк және жеке 
жолаушылар станциялары болып бөлінеді; 

бір сұрыптау, бірнеше жүк және бір жолаушылар станциясын қамтитын 
орташа;

жолаушылар станциясымен, бір немесе бірнеше жүк станцияларымен 
біріктірілген бір телімлік станцияны қамтитын шағын станция.

Басқарудың ұйымдық құрылымына сәйкес тораптар бөлінеді: екі 
немесе одан да көп жол бөлімшелерінің ажырамас бөлігі болып табылатын 
жол басқару деңгейі; бір бөлімнің құрамына кіретін басқарудың бөлінген 
деңгейі және бірыңғай басшылықпен біріктірілген станциялар тобынан 
тұратын басқарудың станция деңгейі.

4.3.2 Байланыс желісі мен желілік аудан қашықтығына жататын 
электр қондырғысының құрылымы

Электрмен жабдықтау дистанциясы тартымдық қосалқы станцияларға 
және электрлендірілген темір жолдардың байланыс желілеріне, кейбір электр 
станциялары мен төмендеткіш трансформаторлық қосалқы станцияларға, 
СОБ құрылғыларын қоректендіруге арналған сыртқы электр желілеріне, 
бойлық электрмен жабдықтау желілеріне (ғимаратқа кіргенге дейін), сыртқы 
жарықтандыру электр желілеріне, шамдар мен прожекторлық 
жарықтандыруды қоса алғанда, техникалық және шаруашылық қызмет
көрсетуді қамтамасыз етеді [37].

Электрмен жабдықтау қашықтығын ұйымдастырушылық-
экономикалық және техникалық басқару жүйелерінен тұратын және жақында
интеграцияланған деп аталатын күрделі жүйелерге жатқызуға болады. 
Мұндай жүйенің күрделілігі ұйымдастырушылық жүйелерге тән басқару 
функциялары мен технологиялық процесті басқару функциялары мен 
технологиялық процестердің ерекшелігімен бірге анықталады. Оған негізгі 
және айналым қаражаты беріледі; шаруашылық есеп негізінде бекітілген 
жоспарға сәйкес өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастырады; өзінің 
аяқталған есептілігі бар. Қаржылық және экономикалық қызметте электрмен 
жабдықтау қашықтығы жол бөліміне бағынады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1. Теміржол көлігі туралы жалпы ақпарат?
2. Көлемі туралы жалпы ақпарат.
3. Жол және жол шаруашылығы.
4. Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және байланыс. 
5. Жүк, жолаушылар тасымалын ұйымдастырудың бөлек пункттері 

туралы түсінігі бар.
6. Темір жолдарды электрмен жабдықтау дистанциясы нені қамтамасыз 

етеді? 
7. Темір жол торабын Электрмен жабдықтаудың негізгі объектілері.
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8. Байланыс желісінің қашықтығына жататын электр қондырғысының 
құрылымы; желілік аудан.

Тест тапсырмалары

1. Теміржол көлігінің басқа 
түрлерге қарағанда 
артықшылықтары
көлік болып табылады:
А) қауіпсіздік, үнемділік,
экологиялық артықшылық
Б) төмен қозғалыс жылдамдығы
В) жолда уақытты тиімді пайдалану
2. Темір жол-бұл
А) жол торын салуға арналған жер 
төсемі
Б) белгіленген жылдамдықпен 
пойыздарды өткізуге арналған 
инженерлік құрылыстар кешені
В) рельстер
3. Жұмыс түріне қарай 
локомотивтер бөлінеді:
А) бір секциялы және екі секциялы
Б) заманауи және ескірген
В) жүк, жолаушы және маневрлік
4. Тартқыш жылжымалы 
құрамдағы беріліс болуы мүмкін:
А) Автоматты және қолмен
Б) электрлік, механикалық және 
гидравликалық
В) тек электрлік

9. Автоматика және телемеханика 
ж.д. көлік жолдары:
А) Пойыздар қозғалысын 
басқарумен байланысты 
процестерді автоматтандыру, темір 
жолдың қауіпсіздігін және қажетті 
өткізу қабілетін қамтамасыз ету 
үшін
Б) маневрлік жұмыстарды жүргізу 
үшін
В) қол сигналын беру үшін

10. Жылжымалы құрамның өлшемі 
— бұл .......
А) шекті көлденең сұлба, тікелей 
көлденең жолда орнатылған 
тиелген және бос жылжымалы 
құрам орналастырылуы тиіс
Б) сыртқа шықпастан жылжымалы 
құрам орналасуы тиіс шекті 
көлденең сұлба
Жылжымалы құрамның өлшемі-
көлденең көлденең (жолдың осьіне 
перпендикуляр) пішін, онда сыртқа 
шықпастан, тікелей көлденең 
жолда орнатылған бос және бос 
жылжымалы құрамды орналастыру 
керек.
11. Автоматика және телемеханика 
ж.д. көлік жолдары:
А) Пойыздар қозғалысын 
басқарумен байланысты 
процестерді автоматтандыру, темір 
жолдың қауіпсіздігін және қажетті 
өткізу қабілетін қамтамасыз ету 
үшін
Б) басқару пультінен маневрлік 
жұмыстарды жүргізу үшін
В) басқару пультінен пойыздардың 
қозғалысын ұйымдастыру үшін
12.Сигнал деп аталады
А) шартты көрінетін немесе 
дыбыстық белгі, оның көмегімен 
сөзсіз орындалуға жататын белгілі 
бір бұйрық беріледі
Б) станция бастығының бұйрығы
В) пойыз диспетчерінің шартты 
белгісі
13.Локомотив бағдаршамы 
орнатылды
А) машинист кабинасында
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Б) локомотив депосында
В) әрбір тораптық станцияда
14.Тұрақты токпен 
электрлендірілген темір жолдарда 
тартымдық қосалқы станциялар екі 
негізгі тапсырманы орындайды:
А) берілген үш фазалы токтың 
кернеуін төмендетеді және оны 
тұрақты токқа айналдырады;
Б) берілген үш фазалы токтың 
кернеуін арттырады және оны 
тұрақты токқа айналдырады;
В) берілген үш фазалы токтың 
кернеуі өзгермейді және оны 
тұрақты токқа айналдырады.
15.Тартқыш желі мыналардан 
тұрады ……
А) байланыс сымдары мен рельс 
желісі;
Б) байланыс және рельс желісі;
В) қоректендіру және ток қабылдау 
желілері.
16. Қысқа тұйықталу токтарын 
шектемейді
А) Секциялау
Б) БТУ қолдану
В) бөлінген орамасы бар 
трансформаторды қолдану
Г) реакторларды орнату
Д) автотрансформаторды қолдану
17. Ажыратқыштармен мынадай 
операцияларды орындауға жол 
берілмейді
А) трансформаторлардың 
бейтараптарын кез келген режимде 
ажырату және қосу
Б) cool ажыратылған электр 
тізбегінде көрінетін үзіліс жасау
В) шиналардың зарядтау тогын 
ажырату және қосу
Г) 10 кВ дейінгі кернеу кезінде 15 
А дейінгі жүктеме тогын ажырату
Д) қысқа тұйықталу тогын ажырату

18. Ток трансформаторлары 
арналған
А) бастапқы токты өлшеу 
аспаптары үшін неғұрлым ыңғайлы 
мәндерге түрлендіру үшін
Б) бастапқы тізбектерді екінші 
тізбектерден бөлу үшін
В) бастапқы тізбектердегі токты 
түрлендіру үшін
Г) бастапқы токты стандартты 
шамаларға дейін түрлендіру үшін 
және бастапқы тізбектерді екінші 
тізбектерден бөлу үшін
Д) айнымалы токты теңестіру үшін
19. Бейтарап электр қондырғылары 
деп аталады:
А) генераторлар мен 
трансформаторлар орамдарының 
жалпы нүктесі
Үшбұрыш
Б) жұлдызға қосылған негізгі 
электр жабдығы орамдарының 
жалпы нүктесі 
В) жұлдызға қосылған 
трансформаторлар орамдарының 
жалпы нүктесі
Г) жұлдызға қосылған генератор 
орамаларының жалпы нүктесі
Д) үшбұрышқа қосылған негізгі 
электр жабдығы орамаларының 
жалпы нүктесі
20.Электр энергетикасы жүйесі-
бұл...
A) энергияны таратуға және 
тұтынуға арналған элементтер 
жиынтығы 
Б) электр энергиясын өндіруге 
және тұтынуға арналған элементтер 
жиынтығы
В) электр энергиясын беруге және 
таратуға арналған элементтер 
жиынтығы
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Г) электр энергиясын түрлендіруге 
және таратуға арналған элементтер 
жиынтығы
Д) бір аумақта орналасқан және 
жылу және электр энергиясын 
өндірудің, түрлендірудің, берудің, 

таратудың және тұтынудың жалпы 
процесімен біріктірілген электр 
станцияларының, қосалқы 
станциялардың, жылу және электр 
желілерінің (бұдан әрі -
элементтердің) жиынтығы

Қысқаша қорытынды 
Бұл модуль темір жол желісін және оның көліктің басқа түрлерімен 

өзара іс-қимылын, инновациялық технологияларды енгізу жағдайында темір 
жол көлігін дамытудың міндеттері мен перспективаларын сипаттайды, темір 
жол көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері туралы түсінік береді.
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5-ТАРАУ. БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІ ЖАБДЫҚТАРЫНА 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. Байланыс желісінің негізгі ұстап тұрушы және тірек 

конструкцияларының мақсаты мен құрылымын талдау;
2. Байланыс желісінің қоректену және секциялау схемаларын талдау;
3. Байланыс желісінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу.;
4. Электр Монтаждау жұмыстарын орындау үшін аспаптарды, 

құралдарды және құрылғыларды меңгеру;

Кіріспе   
Бұл модуль байланыс желісінің жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету үшін қажетті жұмыс тиімділігін, дағдылары мен білімдерін 
сипаттайды.

5.1 Түйіспелі тораптың негізгі ұстап тұрушы және тірек 
конструкцияларының мақсаты мен құрылымы

5.1.1 Электрлендірілген темір жолдардың байланыс желісінің 
мақсаты мен негізгі міндеттері

Оның мақсаты мен пайдалану жағдайларына байланысты байланыс 
желісі электрлендірілген жолдардың жанындағы оқшаулағыштары бар 
кронштейндерге бекітілген байланыс рельстері түрінде немесе әуедегі 
байланыс суспензиясы түрінде орындалуы мүмкін.

Бірінші жүйе бізде тек метро құрылғыларында, екіншісі 
электрлендірілген теміржолдарда, трамвайлар мен троллейбустарда 
қолданылады.

Жұмыс кезінде байланыс желісі электрлендірілген аймақтың 
сенімділігін айтарлықтай анықтайды. Дұрыс жобаланған, мұқият салынған 
және мұқият жұмыс істейтін байланыс желісі бүкіл электрлендірілген 
теміржол желісінің үздіксіз жұмыс істеуінің кепілі болып табылады.

Ол үшін байланыс желісі келесі негізгі талаптарды қанағаттандыруы 
керек:

пайдалануда барынша мүмкін болатын қозғалыс жылдамдықтары 
кезінде кез келген атмосфералық жағдайда мінсіз ток көтеруді қамтамасыз 
ету;

метеорологиялық және пайдалану факторларының (ауа 
температурасының өзгеруі, көктайғақ, жел, найзағай, сымдарды электр 
тоғымен қыздыру және т. б.) әсеріне қарсы тұру, бұл ретте жұмыста 
жеткілікті сенімділік қорын сақтау;
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мүмкіндігінше ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз ету, жоғары тозуға 
және коррозияға төзімділікке ие болу, техникалық қызмет көрсету үшін ең аз 
шығындарды талап ету;

құрылымы жағынан қарапайым болу және зақымдалған кезде тез 
қалпына келтіруді және зақымдану аймағының аз таралуын қамтамасыз ету;

тапшы материалдарды барынша үнемдеуді қамтамасыз ете отырып, 
құрылыстың ең аз құны болуы мүмкін [43].

5.1.2 Түйіспелі аспа конструкциясының мақсаты, негізгі 
элементтері

Әуедегі түйіспелі аспа үлкен саны түрлі болуы мүмкін бөлінген негізгі 
екі топ. Біріншісіне қарапайым байланыс суспензиялары кіреді (сурет. 5.1) 
трамвай және троллейбус желілерінде артықшылыққа ие.; сондай — ақ 
электрлендірілген темір жол станцияларының парктік және тракциялық 
жолдарында, екіншісінде-тізбекті түйіспелі аспалар (сурет. 5.2) 
электрлендірілген жолдардың аралықтары мен станцияларының басты 
жолдарында кеңінен қолданылатын.

Сур. 5.1 - Қарапайым байланыс сызбасы. 5.2-тізбекті тізбек
түйіспелі аспа аспалары

Шынжырлы аспаларды қолдану байланыс желісінің жұмысын едәуір 
жақсартады, тірек нүктелері (аралықтар) арасындағы қашықтықты ұлғайтуға 
мүмкіндік береді, қозғалыс жылдамдығы жоғары болған кезде маңызды 
болып табылатын түйіспелі аспаның біркелкі икемділігін қамтамасыз етеді.

Түйіспелі аспалар тіректерден, ұстап тұрушы құрылғылардан 
(консольдерден, ригельдерден, иілгіш көлденең тіректерден) және түйіспелі 
сымдардың жол осьіне қатысты тұрақты орналасуын қамтамасыз ететін 
фиксациялаушы құрылғылардан тұратын ұстап тұрушы құрылғыларына 
бекітіледі [46].
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5.1.3 Байланыс желісінің сымдарының, оқшаулағыштарының 
мақсаты, таңбалануы және конструкциясы

Байланыс сымдарының материалы-қатты созылған электролиттік мыс. 
Кадмий, магний және басқа металдармен мыс қорытпасынан жасалған қола 
байланыс сымдары, сондай — ақ биметалл сымдары-болат-мыс және болат-
алюминий қолданылады.

Сур. 5.3 - Пішінді күріш профилі.            5.4-Байланыс профилі
МФ және БрФ маркаларының түйіспе сымдары МФО маркаларының 

сымдары 
               
Электрлендірілген темір жолдардың, трамвайлар мен 

троллейбустардың байланыс желісінде қолданылатын байланыс сымдары 
сымды қысқыштармен ұстап тұру үшін екі бойлық ойықтары бар пішінді 
профильден жасалады (сурет. 5.3).

Электрлендірілген темір жолдарда пішінді сопақ пішінді сымдар да 
қолданылады (сурет. 5.4). Пішінді сопақ сымдардың басты артықшылығы-
олардың аэродинамикалық кедергісі аз, бұл байланыс суспензиясының желге 
төзімділігін арттырады [43].

Электрлендірілген темір жолдарда кескіні 150, 100 және 85 2мм
түйіспелі сымдар қолданылады, ал кескіні 85 сымдар негізінен 
станциялық жолдарда қолданылады.

Оқшаулағыштар байланыс желісінің маңызды элементтерінің бірі 
болып табылады. Олардың зақымдануы байланыс желісінен кернеуді алып 
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тастауға, демек, телімдегі пойыздардың қозғалыс кестесін бұзуға әкелуі 
мүмкін.

Электр өнеркәсібі оқшаулағыштардың үш тобын шығарады: ластану 
деңгейі қалыпты аудандар үшін, ластану деңгейі жоғары аудандар үшін, 
сондай — ақ электрлендірілген темір жолдардың байланыс желілері үшін 
арнайы.

Байланыс сымдарының негізгі сипаттамалары кестеде келтірілген. 5.1.
Байланыс сымының 
материалы мен 
маркалары
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мыс МФ150 150 1,34 5 250 0,118 0,000017 13 000
мыс МФ100 100 0,89 3 600 0,177 0,000017
мыс МФ-85 85 0,76 3 060 0,211 0,000017 13 000

Қола БрФ100 100 0,89 4 300 0,205 0,000017 13 000
Қола БрФ-85 85 0,76 3 655 0,229 0,000017 13 000

Болат мыс 100 0,85 4 000 0,450 0,000015 16 000
Болат-алюминий
ПКСА100/215

215
(алюминий14
8, Болат-67)

0,925 3 500 0,180 0,0000165 11 000

Болат-алюминий
ПКСА-85/180

180
(алюминий12
5, Болат-55)

0,75 3 100 0,210 0,0000165 11 000

Конструкция бойынша түйіспе желісінде қолданылатын 
оқшаулағыштар тарелка және өзекті, мақсаты бойынша — аспалы, 
секциялық, бекіткіш және консольді болып бөлінеді.

Оқшаулағыштарды жасау үшін қолданылатын Материал жоғары 
электрлік және механикалық беріктікке ие болуы керек. Мұндай материалдар 
электротехникалық фарфор және шыны, шыны фарфордан және 
полимерлерден тұрады.

Электрлендірілген темір жолдарда ең көп қолданылатын тарелка 
оқшаулағыштары болды (сурет. 5.5). Олар шойыннан жасалған 1 
қалпақшадан, фарфордан (шыны немесе шыны фарфордан) 2 оқшаулағыш
бөліктен (пластинадан) және сырғамен аяқталатын 3 Металл шыбықтан 
тұрады. Оқшаулағыш бөліктің басы кері конус түрінде жасалады, бұл қақпақ 
пен шыбықтың ілінуін қамтамасыз етеді. Оқшаулағыш элемент " 500 " 
маркасынан төмен емес 4 портландцемент көмегімен қалпақпен және өзекпен 
жалғанады.
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Сур. 5.5 - Конустық басы бар ПФ6-а аспалы табақ оқшаулағыш

Байланыс желісі үшін ФТФ-3,3/3, ПТФ-3,3/5, ССФ-27,5/5 және ФСФ-
27,5/3,5 арнайы Фарфор оқшаулағыштары шығарылады. Олардың 
белгілерінде бірінші әріп мақсатын (с — секциялық, Ф — фиксаторлық, П —
аспалы), екіншісі — оқшаулағыштың конструктивті орындалуын (с — өзекті, 
Т — табақ тәрізді), үшіншісі — оқшаулағыш бөлшектің материалын (ф —
Фарфор, алымдағы сандар киловольттердегі түйіспелі тораптағы номиналды 
кернеуді, бөлгіште — тоннамен созылу кезіндегі электромеханикалық 
бұзушы жүктемені білдіреді.

ФТФ-3,3/3 және ПТФ-3,3/5 тарелка оқшаулағыштары әртүрлі 
арматурамен арматураланған (мақсатына байланысты) пф6-В аспалы 
оқшаулағыштың бірыңғай оқшаулағыш Фарфор бөлшегінен тұрады.

ФТФ бекіту изоляторы-3,3 / 3 (сурет. 5.6) түйіспелі торап бекіткішімен 
және сырғамен аяқталатын өзекпен жалғау үшін I" бұрандасы бар келте 
құбыры бар қалпақпен арматураланған.

ПТФ изоляторы-3,3/5 (сурет. 5.7), аспалы оқшаулағыш ретінде кеңінен 
қолданылады, байланыс желісінің арматурасына ыңғайлы қосылу үшін 
кәдімгі қалпақпен және сырғамен нығайтылған.

Қазіргі уақытта, әсіресе айнымалы ток аймақтарында, өзекті Фарфор 
оқшаулағыштары кеңінен қолданылады (сурет. 5.8), бұл сақиналы немесе 
бұрандалы қабырғалары бар фарфор цилиндрлік өзек, ұштарында шойыннан 
жасалған екі қақпақпен күшейтілген. Қабырғалар негізінен жоғары сулы 
разрядты кернеуде жұмыс істеуге арналған (сурет. 5.8).



99

   
  

                  

Сур. 5.6. - Бекіткіш табақ күріш. 5.7. Тарелка
            ПТФ-3,3 / 5 сырға изоляторы ФТФ-3,3/3 изоляторы                                    

Өзек оқшаулағыштары тақтайшаларға қарағанда келесі 
артықшылықтарға ие. Олар электрлік мүмкін емес, нәтижесінде бақылау 
шығындары азаяды; оларды өндіру механикаландырылған; металл мен 
фарфордың шығыны бірдей кернеуге арналған тақтайшаларға қарағанда аз. 
Алайда, өзек оқшаулағыштары механикалық тұрғыдан аз сенімді: 
оқшаулағыш қабаттасып, соғылған кезде оның бұзылуы мүмкін. СС-27,5 / 5 
оқшаулағышын созу кезінде механикалық деструктивті жүктеме (сурет. 5.8, 
а) 5000 кГ кем емес.

а-секциялық ССФ-27,5/5; б-ФСФ фиксаторлық-27,5 / 3,5

Сур. 5.8 - 27,5 кВ кернеуге арналған өзекті оқшаулағыштар. 

ФСФ-27,5/3,5 бекіткіш өзек оқшаулағышы (сурет. 5.8. б) бекіткішпен 
қосу үшін қалпақшалардың бірінде 1 бұрандасы бар келте құбыры болады.
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3500 кГ кем емес созылған кезде оқшаулағыштың механикалық 
бұзушы жүктемесі. [44].

5.1.4 КЖ тірек құрылымы және тірегі (іргетастар, анкерлер, 
жатақтар, кергіштер)

Байланыс суспензиясы ұстап тұрушы құрылғыларынан және 
тіректерден тұратын ұстап тұрушы құрылғыларына орнатылады.

Ұстап тұрушы құрылғылары-бұл оларға ілінетін байланыс ілмектерінің 
сымдарынан түсетін жүктемелерді қабылдайтын және осы жүктемелерді 
тіректерге беретін ұстап тұрушы құрылғыларының бөліктері.

Ұстап тұрушы құрылғылары консольдер, тіреуіштер (қатаң көлденең)
және икемді крест мүшелері түрінде жасалуы мүмкін.

Дара жолды және қос жолды телімлерде аралықтардағы басты 
жолдардың түйіспелі аспалары, әдетте, бір-бірінен механикалық түрде толық 
оқшауланады.

Бір-біріне сәйкес келетін жолдардың санына байланысты консольдер 
бір жолды, қос жолды және көп жолды болуы мүмкін. Қос жолды және көп 
жолды консольдерді қолдану аймақтың жағдайымен анықталады.

Бір жолды консольдер екі түрлі болуы мүмкін: көлбеу (сурет. 5.9, а)
және көлденең (сурет. 5.9, б).

Көлбеу консольде тартым көлденең немесе тірекке қарай төмен қарай 
орналасады. Сондықтан көлбеу консоль көлденеңге қарағанда тірек биіктігін 
аз талап етеді. Көлденең консоль жолдың осьіне қатысты арқансымдің 
жағдайын кеңірек реттеуге мүмкіндік береді және сол консольге 
арматуралық сымдарды орналастыруға мүмкіндік береді [43].

Тіректер кіші радиус қисықтарының ішкі жағында және өтпелі 
тіректерде орналасқан кезде, кейде тірекке қарама-қарсы жағынан бекіткішті 
бекітуге арналған тік тіреуіші бар консольдер қолданылады (сурет. 5.9, в). 
Мұндай консольдер кері деп аталады.

Бекіту құрылымына байланысты консольдің тіректерінде айналмалы, 
жартылай айналмалы және қысылған болуы мүмкін. Айналмалы консольдер 
тіректерге бекітілген және тік осьтің айналасында олардың қалыпты 
жағдайының екі жағына бұрылу мүмкіндігін беретін консольдер деп 
аталады. Мұндай консольдер температураның өзгеруімен жүк 
арқансымдердің бойлық қозғалуына мүмкіндік беретін 
қарымталанғантізбекті суспензиялар үшін қолданылады.

Жартылай айналым деп іргелес аралықтарда немесе сымдардың үзілуі 
кезінде тасымалдаушы арқанның тең емес кернеулерінде жол бойында 
тасымалдаушы арқанның бекіту нүктелерінің шектеулі қозғалуына мүмкіндік 
беретін консольдер аталады [43].

Фиксациялаушы құрылғылар тіректерге бекітілген бұрыштарға құлақ 
бар штангалар арқылы бекітіледі, олардың жаңғақтарының астына шар 
шайбалары қойылады.
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а-көлбеу консоль; Б-көлденең консоль; в - кері бекіткіш тірегі бар көлбеу консоль; г 
- Бір бекіткіш тірегі бар қос жолды консоль; д - екі бекіткіш тірегі бар кері қос жолды 

консоль.

Сур. 5.9 - Бір жолды және қос жолды консольдердің түрлері

Температура өзгерген кезде кабельдердің кернеуінің өзгеруін азайту 
үшін фиксациялаушы құрылғыларына серіппелі компенсаторлар кіреді. 
Фиксациялаушы құрылғыларынің кернеуі бұл жағдайда серіппелердің 
сипаттамасымен анықталады және фиксациялаушы құрылғыларын қатты 
бекіту жағдайына қарағанда едәуір аз мөлшерде өзгереді.

Байланыс желісінің тіректері байланыс суспензиясының сымдарынан 
қабылданған жүктемелердің сипатына байланысты аралық, өтпелі, анкер
және фиксациялаушы болып бөлінеді.

Аралық тіректер-сымдардың салмағынан және желден сымдарға және 
олардың бағытының өзгеруінен (қисықтарда) болатын күштерді 
қабылдайтын тіректер.

Өтпелі тіректер екі іргелес анкер аймағының анкер тіректері арасында 
орналасқан тіректер деп аталады. Бұл тіректерге екі іргелес анкер
телімлерінің сымдары ілінеді.

Анкер-бұл оларға бекітілген Байланыс суспензиясының сымдарының 
толық кернеуін қабылдауға арналған тіректер.

Фиксациялау - бұлсымдардың салмағынан жүктеме көтермейтін және 
сымдардың бағытын өзгертуден (қисық немесе әуелік бұрмаларындағы) және 
сымдарға желдің әсерінен күш қабылдайтын тіректер.

Ұстап тұрушы құрылғысының түріне байланысты тіректер 
кантильверге, тіректерге және икемді тіректерге бөлінеді.

Материалға сәйкес тіректер темірбетон, болат және ағаш болуы 
мүмкін. Жаңа телімлерді электрлендіру кезінде ағаш тіректер қазіргі уақытта 
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қолданылмайды; олар бұрын электрлендірілген телімлерде аз ғана мөлшерде 
қалды және уақытша тіректер ретінде де қолданылады.

Соңғы уақытта байланыс желісінде басым қолданылған темірбетон 
тіректері болатты едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді және бояу 
шығындарының болмауына байланысты болатпен салыстырғанда пайдалану 
кезінде үнемді болады. Темірбетон тіректерінің кемшіліктері-олардың үлкен 
салмағы және өндіріс пен орнатудың айтарлықтай шығындары.

Темірбетон тіректерінің көптеген түрлері бар, олар құрылымы мен 
көлденең кескіні бойынша ерекшеленеді: цилиндрлік немесе конустық қуыс, 
дөңгелек және көпбұрышты кескіндер (сурет. 5.10, а, б, в), қос таврлы, тұтас 
немесе өтпелі торлы немесе шашсыз қабырғасы бар (сурет. 5.10, г, д және е), 
қорапты қиғаш немесе шашсыз (сурет. 5.10, ж және з).

Сур. 5.10 - Темірбетон тіректерінің түрлері.

Бізде темірбетон тіректері консоль тіректері мен тірек тіректері ретінде 
кеңінен қолданылды. Сондай-ақ темір-бетон тіректерді иілгіш көлденең 
кескіннің станциялық тіректері ретінде қолдану жағдайлары да бар. Жоғары 
тығыздықты алу үшін темірбетон тіректері центрифугаланған бетоннан 
немесе дірілден жасалады.

Іргетастарға бекітудің қабылданған әдісіне байланысты тіректер бір 
бөліктен және алынбалы болуы мүмкін.

Бір бөліктен тұратын тіректер деп аталады, олардың негізі іргетастың 
бетон массивінің ішіне салынған. Іргетасты бетондау аяқталғаннан кейін 
мұндай тіректер онымен біртұтас болады. Әдетте қос таврлы, құбырлы және 
арна тіректері және жеңіл бұрыштық торлы тіректер бір бөліктен тұрады.

Алынатын тіректер-дайын бетон іргетастарына орнатылған тіректер. 
Алынбалы тіректерді орнатудың екі әдісі қолданылады — Болат тұғырларға 
және анкер болттарына.
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Бірінші жағдайда тірек тіректің тірек жазықтығына дәл сәйкес келетін 
тірек жазықтығы бар іргетасқа бекітілген болат тұғырға бекітіледі. Тіректерді 
тұғырға бекіту қысқа болттардың көмегімен жүзеге асырылады.

Екінші жағдайда, тірек тікелей бетон негізіне орнатылады және оны 
бетондау кезінде іргетас массивіне бекітілген анкер болттарына бекітіледі. 
Анкерлік болттар 4 дан 16 данаға дейін, іргетастың түбіне дейін жетеді және 
бетонмен жақсы байланыс жасау үшін төменгі жағында ілмектермен 
аяқталады [43].

5.1.5 КС тіректерін топыраққа орнату және бекіту 

Топырақтағы тіректерді бекітудің қолданыстағы конструкцияларын екі 
негізгі топқа бөлуге болады.

Бірінші топқа іргетастар бұрылу үшін жұмыс істейтін бекіту 
құрылымдары кіреді, ал топырақта дамып келе жатқан күштер сыртқы 
күштердің моментін теңестіретін қажетті реактивті моментті жасайды 
(мұндай іргетастар жалғыз деп аталады—күріш. 5.11), екінші топқа-іргетасты 
топырақтан шығаруға немесе оны жерге батыруға кедергі келтіретін 
топырақта бойлық (тіректердің осьтеріне қатысты) күштер пайда болатын 
бекіту құрылымдары (сурет. 5.12). Бұл жағдайда тіректер үшін қолданылатын 
іргетастар бөлек деп аталады [43].

Суретте көрсетілген дизайн схемалары. 5.10, A, B, B және D негізінен 
консольдік тіректер үшін қолданылады, өйткені жерге салыстырмалы түрде 
аз күш жұмсалады. Ауыр жүктемесі бар тіректер үшін, мысалы, икемді крест 
тіректері үшін іргетас орнында салынған кезде сатылы іргетастар 
қолданылады (сурет. 5.10, г). Дәл осындай іргетастар күрішке сәйкес екінші 
типті бекітуді қолдану мүмкін болмаған кезде қысылған жағдайларда 
қолданылады. 5.11, г, д, Е.

Екінші типтегі бекітпелер, әдетте, қаражат пен материалдардың бірінші 
түрін бекітумен салыстырғанда аз күш жұмсау кезінде тіректердің қажетті 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұл Іргетастардың көпшілігі олардың 
аздығына байланысты зауыттық әдіспен жасалуы мүмкін.

Сур. 5.11 - Бір аяқты тіректерді бекіту конструкцияларының схемалары
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Сур. 5.12 - Көп аяқты тіректердің және кергіштері бар тіректердің 
бөлек іргетастарының бекіту конструкцияларының схемасы

Тіректерді тікелей жерге бекітуге немесе бөлек салынған іргетастарға 
орнатуға болады. Бірінші әдіс салыстырмалы түрде аз жүктемесі бар аралық 
темірбетон және ағаш тіректерге, сондай-ақ тартқыштары бар тіректерге 
қолданылады (сурет. 5.12, а), екіншісі — көбінесе Болат тіректер үшін және 
аз дәрежеде темірбетон тіректер үшін.

Тіректерді жерге тікелей бекіту кезінде тіректердің бекітілген бөлігінің 
өлшемдері тіректердің сенімді бекітілуін қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз 
болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда тіректің төменгі ұшында және тіректің 
қазылған бөлігінің тереңдігінің үштен бірінің деңгейінде темірбетон 
төсеніштері Орнатылатын тіректің төсемі қолданылады (суретті қараңыз. 
5.12, б).

Сур. 5.13 - Аралық консоль тіректері үшін призмалық бетон негізі
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Тереңдіктің жоғарылауымен топыраққа рұқсат етілген қысым 
жоғарылайтындықтан, жоғарғы төсек төменгі жатынға қарағанда жұмыс 
бетінің үлкен аймағына ие болуы керек. Кейде жоғарыда жұпталған төсек 
орындары орнатылады.

Сур. 5.14 - Икемді көлденең тіректер үшін көп сатылы бетон негізі

Тіректерге сыртқы күштер моментінің әртүрлі бағыттарында жұмыс 
істеу үшін олар тірекке болттармен немесе қысқыштармен бекітілуі керек 
[43].

Топыраққа ендірудің қабылданған әдісіне байланысты іргетастар 
қазылып, қадалар болуы мүмкін. Біріншілері орнату орнына дайын күйінде 
жеткізіледі немесе (іргетастың үлкен көлемімен) сол жерде бетондалады, 
содан кейін олар мұқият қабатты тығыздағышпен толтырылады; екіншісі 
вибро жүктегіштің көмегімен топыраққа тығыздалады. Төмен жүктелген 
консольдік тіректер бір қадалы іргетасқа орнатылады (суретті қараңыз. 5.10, 
б), икемді көлденең кескіннің ауыр тіректері — төрт немесе одан да көп
қадалық іргетастарда (суретті қараңыз. 5.11, е).

Оның түрінде көмілген іргетастар призмалық, бір сатылы, көп сатылы 
және Пирамида болуы мүмкін.

Аралық консоль тіректері үшін призмалық тіректер қолданылады 
(сурет. 5.13) немесе бір сатылы іргетастар, сонымен қатар олардағы 
Іргетастардың салмағын жеңілдету үшін бүйірлік тауашаларды 
орналастыруға болады.

Темірбетон негіздерін жасау үшін қолдану оларға жетілдірілген 
пішіндер беруге және олардың көлемі мен салмағын едәуір азайтуға 
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мүмкіндік береді. Кеңейтілген сөресі бар I-сәулелі кескіннің темірбетон 
негізінің жалпы көрінісі суретте көрсетілген. 5.14. Топырақтағы меншікті 
қысымды төмендету мақсатында қос таврлы кескіннің темірбетон 
іргетастары тірек плиталарына орнатылады.

           а                                                                                  б

а) кеңейтілген сөресі бар қос таврлы кескінді темірбетон іргетасының жалпы түрі 
б) темірбетонды бөлек іргетастың жалпы түрі: 1-анкерлік болттар

Сур. 5.15 - Темірбетон іргетастар

Кең негізді анкерлік консольді тіректердің және икемді көлденең 
тіректердің бөлек іргетастары үшін негізінен темірбетон конструкциялары 
қолданылады. (сур. 5.15)

Бөлек іргетастарды орнатқан кезде олардың өзара орналасу дәлдігіне 
ерекше назар аудару керек, өйткені әйтпесе Іргетастардың анкер болттары 
тіректердің негіздеріндегі тесіктермен сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан, 
мұндай іргетастарды орнату анкер болттары арасындағы қажетті 
қашықтықты қамтамасыз ететін шаблондар бойынша жүзеге асырылады.

Топырақтағы тартқыштарды бекіту конструкциялары сенімді ұзақ 
жұмысты және анкерлер арматурасының коррозиялық зақымдану 
мүмкіндігін толық жоюды қамтамасыз етуі тиіс. Жартасты топырақтағы 
тіректерді бекіту тасты топырақтағы тар шурфтарды орнату және оларға 
қажетті анкерлік болттар санын бітеу және қажетті мөлшердегі тірек алаңын 
орнату арқылы іргетастарсыз орындалуы мүмкін.

Тіректерді орнатқаннан кейін бетон Іргетастардың жоғарғы тірек беті 
тіректердің негіздері мен анкер болттарын толығымен жабатын бетон 
бастарымен жабылған [43].
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5.1.6 Сымдарға түсетін жүктеме, түйіспелі аспаның негізгі 
габариттері

- конструкциялардың өз салмағынан түсетін жүктемелер; Бір сымды 
сымдар үшін жүктеме өз салмағынан 1 пог. М сым формула бойынша 
анықталады

40001000

2γπγ dSg == кГ / пог.м (5.1)

мұндағыγ -сым материалының үлес салмағы г / см3

S - (мм2) сымның кескіні.
d - сымның диаметрі (дөңгелек кескін) мм.
Көп сымды сым үшін ол бұралған сымдардың ұзындығы сымның 

ұзындығынан 2-3% - ға асады, сондықтан бұралу есебі бар көп сымды 
сымдар үшін өз салмағынан жүктеме формула бойынша анықталады

1000
)03.102.1( γSg ÷

=                                             5.2.

Стандартты кескіннің кескіні үшін өз салмағынан жүктеме тікелей 
ассортимент кестелерінен алынады.

Шынжырлы түйіспелі аспалардағы қысқыштар мен жалғағыш 
сымдардың (ішектердің) жүктемесі аралықтағы осы қысқыштар мен 
сымдардың жалпы салмағын есептеумен анықталады. Орташа ұзындығы 1 м, 
әрқайсысының салмағы 0,2 кг болатын екі ішекті қысқышы бар бір жолдың 
салмағы 0,5 кг құрайды, бұл жолдар арасындағы қашықтық 10 м болған кезде 
жолдардың салмағынан 0,05 кг/пог қосымша жүктеме береді.М. Қос 
байланыс сымы және ішектердің шахмат орналасуы кезінде олардың 
салмағынан жүктеме 0,10 кг/пог-қа тең болуы мүмкін. м. [43].

Көктайғақтан түсетін жүктеме. Есептелген көктайғақ жүктемесі 
сымдағы көктайғақтың салмағы осы ауданда іс жүзінде байқалған көктайғақ 
түзілімдерінің ең үлкенінен кем болмауы (10 жылда бір рет қайталанумен) 
жағдайынан анықталады.

Есептелген көктайғақ сымның бүкіл беті бойынша біркелкі мұз 
қыртысының қалыңдығы 0,9 г/см3 болатын цилиндрлік болып қабылданады. 
Жанасатын сымдардан басқа барлық сымдар үшін мұз қыртысының есептік 
қалыңдығы үлкен жағына 5 мм-ге дейін дөңгелектеумен анықталады (яғни 5, 
10, 15 мм-ге дейін және т.б.).

Мұзсыз аудандарда түйіспелі сымдардан басқа барлық сымдар үшін 
қыртыстың есептік қалыңдығы 5 мм тең қабылданады. 

Көктайғақтан түсетін жүктеме қыртыстың қалыңдығына (мм) және 
көктайғақтың уг үлес салмағына байланысты мынадай формула бойынша 
айқындалады:
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100044
)2( 22

r
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dddg γππ








−

+
= кГ / пог.м. (5.3)

ол түрлендірулерден кейін түрге келтіріледі 

rr babg γπ )(001.0 += кГ / пог.м. (5.4)

Салмағы 9.0=rγ бар Мұз үшін (қатты таза мұз) формула пайда болады

)(009.0 babgr += π кГ / пог. м. (5.5)

Жел жүктемесі. Желдің қысымы оның жылдамдық қысымына, сондай-
ақ желдің әсеріне ұшыраған бетінің мөлшері мен жағдайына байланысты.

Қозғалатын ауа массаларының кинетикалық энергиясын білдіретін 
жылдамдық қысымы q желдің жылдамдығына байланысты және формула 
бойынша анықталады

        
2

2pvq = кГ / 2м (5.6)

мұндағы v -желдің жылдамдығы м / сек; p - ауаның тығыздығы.
1 3м ауа салмағын 760 мм қысым мен +15° C температурада 1,2 кг / -

ға тең қабылдай отырып, біз аламыз

            
812.9
2.1 2vq = кГ / 2м (5.7)

қайдан

                           
16

2vq = кГ / 2м (5.8)

Сымға жел жүктемесі мына формула бойынша анықталады

                              qSCP x= кГ (5.9)

мұндағы S -сым ұзындығының оның кескінінің биіктігіне 
көбейтіндісіне тең қабылданатын сымның l диаметрлі кескінінің ауданы 
d (дөңгелек сымдар үшін - сым диаметріне), ;

- мәндері кестеде келтірілген фронтальды кедергінің 
аэродинамикалық коэффициенті. 5.1.

qSCP x= Кг формуласына формуладан q мәнін (5.8) алмастыра отырып, 
біз аламыз
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                            SvCP x 16

2

= кГ. (5.10)

1 пог. м сымға жел жүктемесі формула бойынша анықталады

                             
100016

2 dvCp x= кГ / пог. м. (5.11)

мұндағы d-сым кескінінің диаметрі немесе биіктігі мм. 
5.1‑кесте.

Сымдардың сипаттамасы Бір сымның диаметрлі кескіннің ауданына 
жатқызылған аэродинамикалық 

коэффициенттің мәндері

қысқыштар мен 
ішектерді 

есептемегенде

қысқыштар мен 
ішектерді ескере 

отырып
Түйіспелі аспаның жалғыз сымдары мен 
тростары 
Қос байланыс сымдары:
сымдар арасындағы қашықтық 40 мм . . » » 
» » 100 » . . 
Биіктігі 5 м-ден астам үймелерде қос 
байланыс сымдары орналасқан жағдайда: 
сымдар арасындағы қашықтық 40 мм """" 
100 »

1.20

-
-

-
-

1.25

1.55
1.85

1.85
2.15

Алынған жүктеме. Тік (өз салмағы және көктайғақ) және көлденең (жел 
қысымы) жүктеме сымдарына әсер еткен кезде алынған жүктеме оларды 
геометриялық қосу арқылы анықталады.

Егер жел мұзбен жабылған сымдарға әсер етсе, онда алынған жүктеме 
өрнектен анықталады

                                  22)( rpggq ++=                                             (5.12)

онда.  q - кГ / пог сымдарға түсетін жүктеме.М.
g - өз салмағынан кГ/пог жүктеме. м, 

rg - көктайғақтан сымға жүктеме кг/пог, м,
rp мұндағы-көктайғақтан бос сымға желдің қысымы кг/пог. М.

C күшімен тігінен жасалған бұрышты өрнектен табуға болады

                
r

r

gg
parctg
+

=ϕ                                                 (5.13)
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мұндағы p -көктайғақтан бос сымға желдің қысымы кг/пог. М. 

5. 2 Байланыс желісін қоректендіру және секциялау схемалары

5. 2 .1 Электрлендірілген темір жол жүйелері

Электрлендірілген темір жолдардың электрмен жабдықтау жүйесіне 
(ЭС) мыналар кіреді: электр станцияларын (жылу, гидравликалық, атомдық), 
аудандық трансформаторлық қосалқы станцияларды, электр желілері мен 
желілерін (ЭБЖ) қамтитын сыртқы бөліктің құрылғылары; тартқыш қосалқы 
станциялар мен электр тарту желісінен тұратын тарту бөлігі (сурет. 5.16). 
Электр тарту желісі, өз кезегінде, байланыс және рельс желілерінен, 
қоректендіретін және соратын желілерден (фидерлерден) тұрады [55].

Электрлендірілген отандық темір жолдарда электр тартқыштың екі 
жүйесі қолданылады: тарту желісінде номиналды кернеуі 3 кВ тұрақты ток 
және номиналды кернеуі 25 кВ өнеркәсіптік жиіліктің ауыспалы бір фазалы 
тогы (50 Гц). Алайда, екі жағдайда да жылжымалы құрамда тұрақты ток 
қозғалтқыштары қолданылады. Электрлендірілген темір жолдардың 
электрлік жылжымалы құрамы электр энергиясын жалпы электр жүйесінен 
алады. Электрлендірілген темір жолдардың электр жүйелерінің схемалық 
диаграммасы суретте көрсетілген. 5.17.

Тұрақты ток жүйесінде кернеуі 6, 10, 35, 110 немесе 220 кВ үш фазалы 
ток энергия жүйесінің электр желілерінен тартымдық қосалқы станцияларға 
түседі, онда ол түрленеді, түзетіледі және кернеуі 3 кВ тұрақты ток байланыс 
желісіне беріледі. Байланыс желісіндегі төмен кернеу тартымдық қосалқы 
станциялар арасындағы қашықтықты 20 км — ге дейін, ал аса жүк қауырт 
телімлерде1518 км-ге дейін шектейді.

I - сыртқы электрмен жабдықтау; II-тартқыш электрмен жабдықтау; III – электр 
Жылжымалы құрам; 1 – Электр станциясы; 2 – трансформаторлық қосалқы станция; 3 –
үш фазалы токтың электр беру желісі; 4 – тартқыш қосалқы станция; 5 – қоректендіру 

желілері; 6 – сору желісі; 7 – түйіспелі аспалар; 8 – рельстер; 9 – секция посты; 10 –
секциялық оқшаулағыштар; 11 – ток қабылдағыш; 12 – іске қосуды реттеу аппаратурасы; 

13 – тартқыш электр қозғалтқышы; станцияаралық аймақ.
Сур. 5.16 - Темір жолдың қос жолды электрлендірілген телімін 

қоректендірудің қағидатты схемасы.
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а-тұрақты ток; б-ауыспалы бір фазалы ток; 1 – энергожүйелер; 2 – электр беру 
желісі; 3 – тартқыш қосалқы станция; 4 – байланыс желісі; 5 - рельс; 6-электр жылжымалы 

құрам.
Сур. 5.16 - Электр тартқыштың әртүрлі жүйелеріне арналған 

қоректендірудің принципті схемалары

Электровоздардың үлкен қуаты мен төмен кернеуіне байланысты 
байланыс желісінің мыс сымдарының көлденең кескіні 400-600 шаршы мм-ге 
дейін артады.

Өнеркәсіптік жиіліктің бір фазалы айнымалы ток жүйесі тұрақты ток 
жүйесімен салыстырғанда оның артықшылықтарына байланысты бүкіл 
әлемде кеңінен таралды: электровоздың бірдей қуатында тарту желісіндегі 
энергия шығыны 11 есе, байланыс желісіндегі кернеудің төмендеуі 3,3 есе, ал 
тарту қосалқы станциялары арасындағы қашықтық 2 есе артады. Алайда, 
айнымалы ток жүйесінен жұмыс істейтін электровоздардың дизайны тұрақты 
ток электровоздарына қарағанда әлдеқайда күрделі [55]. 

5.2.2 Қызмет көрсетілетін телімні қоректендіру және секциялау 
схемасы

Түйіспелі торап ауа аралықтарының (оқшаулағыш түйісулердің), 
бейтарап ендірмелердің және секциялық оқшаулағыштардың көмегімен жеке 
телімлерге (секцияларға) бөлінеді. Бұл бөлімдердің өзара қосылуы секциялық 
айырғыштар мен секциялық посттар арқылы жүзеге асырылады. Түйіспелі 
торапты мұндай бөлу түйіспелі тораптың қалған телімлерінде электр 
пойыздарының қозғалысын бұзбай кернеуді алып тастау арқылы жұмыс 
жүргізу үшін оның кез келген секцияларын ажыратуға мүмкіндік береді.

Электрлендірілген желі бойында байланыс желісі аралықтардың 
станцияларға түйісетін жерлеріндегі секцияларға бөлінеді (байланыс желісін 
бойлық бөлу). Бұл ретте әрбір аралықтың және жолдарының саны бестен 
асатын әрбір станцияның байланыс желісі жеке секция құрады және әдетте 
қосымша бойлық бөлінісі болмайды. Ерекше жағдай-бұл кейде арнайы 
бөлімге бөлінген үлкен жасанды құрылыстары бар аралықтар [43].
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Екі жолды және көп жолды телімлерде негізгі жолдардың 
әрқайсысының байланыс желісі жеке секцияға бөлінеді (көлденең бөлу), 
және негізгі жолдар арасындағы мұндай бөлу әдетте аралықтарда да, 
станцияларда да сақталады. Станцияларда бас жолдардың әрқайсысының 
түйіспелі аспасына онымен аралас екі-үш станциялық жолдардың түйіспелі 
аспаларын қосуға рұқсат етіледі.

Байланыс желісінің бойлық секцияларында орыс алфавитінің бірінші 
әріптерімен белгіленген бойлық секциялық айырғыштар орнатылады. 
Түйіспелі торап секцияларын параллель жалғау үшін сызбаларда П әрпімен 
сандармен ( 3412 ,ПП және т.б.) белгіленген көлденең секциялық айырғыштар 
орнатылады. Сандар осы көлденең секциялық ажыратқышпен қандай секция 
нөмірлері жабылғанын көрсетеді.

Станциялардағы көлденең секциялық айырғыштар ажыратқыштан ең 
алыс секциялық оқшаулағышқа дейінгі қашықтық 1000 м-ден аспайтындай 
етіп орналастырылады.

Көлденең секциядан басқа, қос жолды және көп жолды желілердегі 
басты жолдардың әрқайсысының түйіспелі аспасы бір жолды желілердегідей, 
аралықтардың станцияларға жанасатын жерлерінде бойлық секция бар 
(сурет. 5.17). Төменде келтірілген схемаларда қалыпты түрде қосылған 
жағдайда орналасқан секциялық айырғыштар көлеңкеленген шеңберлермен 
көрсетілген. Қос шеңберлер қашықтықтан басқару жетегі бар секциялық 
ажыратқыштармен белгіленген. 

Жолдар саны бестен кем станцияларда әуе аралықтары станцияның бір 
жағынан ғана орнатылады.

Электрлендірілген жолдардың дамыған желісі бар станцияларда 
станция жолдары әдетте негізгі жолдардан бөлінеді және жолдардың 
мақсатына сәйкес бірқатар топтарға бөлінеді.

Сур. 5.17-қос жолды телімде станцияны секциялау
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Сур. 5.18. - Орта секцияны бөле отырып, қос жолды телімде станцияны 
секциялау

Егер станция жолдарының бөлінген тобы екі негізгі жолдың арасында 
орналасса және екі негізгі жолға шығатын болса, онда осы бөлімді оған 
іргелес негізгі жолдардың әрқайсысына қосу мүмкіндігі қарастырылуы керек 
(сурет. 5.18).

Станциялық жолдарды секциялау мүмкіндігінше секциялардың біреуі 
ажыратылған кезде пойыздарды станцияның қалған секцияларына қабылдау 
және жөнелту мүмкіндігі сақталатындай етіп орындалуы тиіс. 

Ол үшін үлкен станцияларда кейде станцияның мойнын бөлек бөлімге 
бөліп бөлу схемасы қолданылады (сурет. 5.19.). Осы схемамен станцияның 
кез-келген паркін қалған парктердің байланыс желісінен кернеуді алып 
тастамай ажыратуға болады.

Депоның ішінде әр жол бөлек бөлінеді және әр жол үшін жер 
байланысы бар бөлек секциялық ажыратқыш бар (сурет. 5.20). Жылжымалы 
құрамды тексеру және жөндеу бойынша жұмыс кезінде қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін бұл айырғыштар тиісті жолдың қақпасының үстіндегі 
депоның ішінде және сыртында орнатылатын және ажыратқыштың 
жағдайымен механикалық немесе электрлік байланысты жарық 
көрсеткіштерімен жабдықталады [43].

Сур. 5.19 - Мойын бөлімі күріш   Сур.5.20 - Станция жолдары депо
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5.3 Такелаждық жұмыстар

5.3.1 Жүктерді тасымалдау және ілмектеу кезіндегі қарапайым 
такелаждық құралдар

Бұрғылау жұмыстарын орындау әртүрлі құрылғыларды қолданумен 
байланысты. Жүктерді көтеру, жылжыту және түсіру кезінде болат және 
кендір арқандары кеңінен қолданылады. Арқан арқаннан жасалған.

Рафтерлерді, цилиндрлік құрылғыларды және басқа құрылымдарды 
көтеру үшін траверс қолданылады — иілу, қысу немесе созылу күштерін 
қабылдауға қызмет ететін көтергіш құрылғылар.

Жүктерді әртүрлі биіктікке көтеру, сондай-ақ оларды көлденең және 
көлбеу жазықтықтар бойынша жылжыту полиспастар арқылы жүзеге 
асырылады, олардың жұмысы электрлік және қол лебедкаларының көмегімен 
жүзеге асырылады.

Жүктерді шағын биіктікке көтерген кезде, сондай-ақ оларды 
көлденеңінен жылжытқан кезде әртүрлі домкраттар қолданылады: 
бұрандалы, тірек және гидравликалық.

Салмағы 10 тоннаға дейінгі жүктерді көтеру және оларды ғимарат 
ішінде жылжыту үшін тальдер мен тельферлер пайдаланылады. Таль-бұл Қол 
жетегі бар аспалы жүк көтергіш құрылғы. Тельфер-бұл монорельс бойымен 
қозғалатын арбасы бар электр көтергіші.

Жүкті көтеру механизмінің ілмегіне немесе ілмегіне бекіту үшін 
ілмектер қолданылады.  Арқандар-бұл сақинаға қосылған немесе жүктерді 
тез, ыңғайлы және қауіпсіз бекітуді қамтамасыз ететін арнайы аспалы 
құрылғылармен жабдықталған арқандардың немесе тізбектің бөліктері. 
Ілмектерге келесі негізгі талаптар қойылады: монтаждау жұмыстарының 
қауіпсіздігі, ілмектердің жылдамдығы мен ыңғайлылығы. Дизайн бойынша 
матауыштар икемді және қатал.

Арқанның немесе шынжырдың жеке бөліктерінен жасалған икемді 
арқандар қарапайым, әмбебап, жеңіл және көп тармақты болып бөлінеді.

Қарапайым ілмектер-көтерілетін жүк байланған және жүк көтергіш 
механизмнің ілмегіне бекітілген арқан бөлігі. Арқанның ұштары 
қысқыштармен немесе такелаж тораптарымен бекітіледі. Қарапайым арқан 
ауыр жүктерді көтеру кезінде қолданылады, егер бір немесе екі арқан 
жеткіліксіз болса.

Әмбебап матауыштар (сурет. 5.21, а) — ұзындығы 5-тен 15 м-ге дейінгі 
тұйық цикл. Олар диаметрі 19,5-тен 30 мм-ге дейінгі арқаннан жасалған. 
Арқанның ұштары арқанның 40 диаметріне тең ұзындыққа 1 өрмемен немесе 
қысымдар қоюмен жалғанады.



115

   
  

       А                                    б

Әмбебап (А) және жеңіл (б) матауыштар: 1 - тоқу, 2 - коуш, 3 - ілмек, 4- ілмек.

Сур. 1.20

Әмбебап матауыштар монтаждау жұмыстарында кеңінен қолданылады, 
бірақ олардың айтарлықтай кемшілігі бар: көп жағдайда жүк көтергіш оны 
босату үшін матауышты бекіту түйініне көтерілуі керек.

Жеңіл арқан (сурет. 5.21, б) диаметрі 12-30 ММ арқан кесегінен 
жасалады. Арқанның ұштарына ілмектердің мақсатына байланысты 3, 
карабиндер немесе 4 ілмектер бекітіледі. Арқандардың ұштарында 2 коуштар 
бар, олар өз кезегінде 3 ілмекке бекітілуі мүмкін. Жеңіл рельсті жасау 
әмбебап ілмектерге қарағанда қиынырақ, өйткені ілмектерде екі арқан тоқу 
керек. Бірақ соған қарамастан, олар кеңінен қолданылады, әсіресе азаматтық 
құрылыста, онда ғимараттардың жеке элементтерінің салмағы 5 тоннадан 
аспайды.

Көп тармақты матауыштар элементтерді екіге көтеру үшін 
қолданылады (сурет. 5.23, а) немесе төрт (сурет. 5.22, б) нүктелер. Төрт 
тармақты матауышпен ілу кезінде оның барлық тармақтары бірдей жағдайда 
жұмыс істейтініне және жүктеме барлық бұтақтарға біркелкі берілетініне көз 
жеткізіңіз [48].

                              а                                                          б

          

Сур. 5.2 - Көп тармақты матауыштар: А-екі тармақты, б-төрт тармақты
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5.3.2 Байланыс желісінің тіректеріне уақытша сигналдық белгілер

Егер пойыздарды желінің пантографы түсірілген ақаулы телімі арқылы 
өткізу мүмкіндігі болса, онда осы аралықты шектейтін станциялар бойынша 
кезекшіге тиісті ескерту берілуі тиіс, ал желінің ақаулы телімі пантографты 
түсірудің және көтерудің уақытша сигналдық белгілерімен қоршалуы тиіс.

Пантографты түсірудің және көтерудің уақытша сигналдық белгілері 
ретінде көк түске боялған, оларға ақ түсті белгілер (жолақтар) салынған 
қалқандар қолданылады (сурет. 5.23) түнгі уақытта белгілердің көрінуін 
жақсарту үшін қажетті шағылыстырғыштармен.

"Пантографты түсіру" уақытша сигналдық белгісі пойыздың 
қозғалысына кері бағытта қоршалатын телімнің ең жақын шетінен кемінде 
300 м қашықтықта орнатылады. "Пантографты түсіруге дайындалу" уақытша 
сигналдық белгісін "пантографты түсіру" белгісінен пойыздың қозғалысына 
кері бағытта кемінде 100 м қашықтықта орнатады. "Пантографты көтеру" 
уақытша сигналдық белгісі Электровозды тартқышы бар жолдар үшін 
қоршалатын телімнің ең жақын шетінен кемінде 50 м және моторвагонды 
тартқышы бар жолдар үшін пойыз қозғалысының бағыты бойынша 200 м
қашықтықта орнатылады (сурет. 5.24). Иілгіш көлденең тіректермен немесе 
көлденең тіректермен жабдықталған телімлерде байланыс желісінің
бағандарында немесе тіректерінде орнату мүмкін болмаған кезде уақытша 
сигналдық белгілер төменгі фиксациялаушы арқанында немесе оң жақтағы 
ригельде пойыздар қозғалысының бағыты бойынша жол осьінен 1,80 м 
қашықтықта жолдың қисық телімлерінде осы қашықтықты тиісінше ұлғайта 
отырып, түзу сызықтарда орнатылады.

Сур. 5.23 - Шағылыстырғыштары бар уақытша сигналдық белгілер
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Сур. 5.24 - Пантографтарды түсірудің және көтерудің уақытша 
сигналдық белгілерін орнату схемалары.

Пойыздардың екі жақты қозғалысы бар жолдарда уақытша сигналдық 
белгілер қозғалыстың әрбір бағыты үшін жеке орнатылады.

Пантографты түсіруді "пантографты түсіру" уақытша сигналдық 
белгісінің жанынан пойыздың басы өткен сәтте электр пойызының машинисі 
жүргізеді, пантографты оның басы өткен кезде "пантографты көтеру" 
уақытша сигналдық белгісіне көтереді (пантографты жүру кезінде 20 км/сағ 
аспайтын жылдамдықта көтеруге рұқсат етіледі) [43].

5.3.3. Негізгі бөлшектерді, ұстап тұрушы және тірек
конструкцияларды, негізгі және қосалқы электр жабдықтарын сақтау 
және қоймалау

Материалдар, жабдықтар, қосалқы бөлшектер мен бұйымдар осы 
мақсаттар үшін арнайы бөлінген жылытылатын немесе жылытылмайтын 
қойма үй-жайларында, қалқалардың астында және ашық алаңдарда 
белгіленген сақтау режиміне байланысты және ағымдағы тұтынуға арналған 
материалдардан, жабдықтардан, қосалқы бөлшектер мен бұйымдардан бөлек 
сақтауға орналастырылады.

Қойма ретінде жиналмалы металл ғимараттарды пайдалануға рұқсат 
етіледі.

Қоймаға, шатырға, ашық алаңға қойылатын негізгі талаптар:
- қойма, қалқа, ашық жабдықталған алаң көлемінің сақталатын 

материалдар қорына сәйкес келуі;
- сақталатын материалдық құндылықтардың қасиеттеріне байланысты 

тиісті жағдайлар мен сақтау режимдерін жасау;
- материалдардың саны мен сапасының сақталуын қамтамасыз ету;
- қойманың жедел процесін ұтымды ұйымдастыру (қабылдау, қойма 

ішіндегі жұмыстар, беру).
Түйіспелі тораптың темірбетон тіректері қатарларға салынады, 

олардың биіктігі бойынша бес қатардан аспауы тиіс.
Тіректердің деформациясын болдырмау үшін іргетастарға көлденең 

ағаш төсемдер салынады. Іргетастардағы төсемдер оның әр ұшынан тіректер 
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ұзындығының 1/5 қашықтықта орналасқан. Жерден тіректерге дейінгі биіктік 
кемінде 300 мм болуы тиіс.

Тіректердің қатарларының арасына ағаш төсемдер салынады, олардың 
қалыңдығы тіректердің металл ендірілген бөлшектермен зақымдануынан 
сақталуын, сондай-ақ ендірілген бөлшектердің сақталуын қамтамасыз етуі 
керек. Төсемдер төсемдердің үстіне бір-бірінің үстіне қойылады.

Тіректерді төсеніштер мен төсемдерде сырғып кетуден қорғау үшін әр 
тіректің астына ойықтар жасаңыз немесе оның астына сыналар салыңыз.

Әр қатарда бірдей аттың ұштары бір жағынан болуы керек. Келесі 
қатарда180°орналастырылған.

Қатарларды теміржол бойымен жол осьінен кемінде 3100 мм 
қашықтықта орналастырады. Қатардың бір қатарына бес тіректен артық 
төселмейді.

Ендірілген бөлшектер МЕМСТ 19537 сәйкес ПВХ коррозияға қарсы 
майлаумен жабылған.

Металл тіректер темір бетонға ұқсас қатарларға жиналады. Консольді 
тіректерге арналған қатарларда бес көлденең қатардан, икемді көлденең 
қатарлар үшін-үш қатардан аспауы тиіс.

Қатарларға салу алдында металл тіректер майлы бояумен боялады 
(мысалы, МЕМСТ 8135 бойынша). Тіректің негізі мен дәнекерленген 
бекіткіш бұрыштары МЕМСТ 19537 бойынша СКҚ тоттануға қарсы 
майлаумен қосымша жабылады.

Ашық алаңдарда сақталатын тіректердің қатарлары жұмсақ шатырмен 
(шатыр материалымен, шатыр материалымен) жабылады.

Байланыс желісінің консольдері жабық жылытылмайтын үй-жайларда 
немесе шатыр астында сақталуы тиіс. Олар түрлері бойынша төсемге 
салынған, консольдер қатарларының арасына төсемдер орналастырылған.

Консольдер майлы бояумен боялуы тиіс (мысалы, МЕМСТ 8135 
бойынша), фиксациялаушы құрылғыларымен және бұйымдармен 
(тойтармалармен, шплинттермен, бекіту бөлшектерімен) жинақталуы, 
МЕМСТ 19537 бойынша СКҚ тоттануға қарсы майлаумен жабылуы тиіс.

Байланыс желісінің бөлшектері жабық үй-жайларда немесе шатыр 
астында сақталуы тиіс. Болат бөліктері майлы бояумен боялған (мысалы, 
МЕМСТ 8135 сәйкес), ал кесілген бөліктер МЕМСТ 19537 сәйкес СКҚ 
майымен жабылған. Сұр және иілгіш шойыннан жасалған бөлшектер, 
сондай-ақ олардың бекіту болттары СКҚ коррозияға қарсы майлаумен 
қапталған. Олар берік ағаш қораптарға және паллеттерге салынған немесе 
салмағы 50 кг аспайтын байламдарға байланған.

Фарфор оқшаулағыштар (ыдыс, өзекті) жабық үй-жайларда немесе 
атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен қорғалған қалқалардың 
астында сақталуы тиіс. Олар тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын 
қамтамасыз ететін жәшіктерге салынуы тиіс. Оқшаулағыштары бар жәшіктің 
салмағы 50 кг-нан аспауы тиіс. 
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Оқшаулағыш арматураның бұрандалары МЕМСТ 19537 сәйкес СКҚ 
коррозияға қарсы майлаумен жабылған.

Шыны талшықты оқшаулағыштар мен ендірмелер жабық үй-жайларда 
сақталуы және күн сәулесінің, қышқыл буларының, сілтілердің және басқа да 
химиялық заттардың әсерінен қорғалуы тиіс.

Шыны талшықты оқшаулағыш ендірмелер МЕМСТ 15975 бойынша 
КВ-3/10 кремнийорганикалық вазелинмен (қалыңдығы 0,5-тен 1,0 мм-ге 
дейінгі қабатпен) сақталуға және 10-нан 12 данаға дейінгі мөлшерде 
жәшіктерге салынуға тиіс [63].

Секциялық шыны пластик оқшаулағыштарда (жинақта) бекіту 
бөлшектері МЕМСТ 19537 бойынша СКҚ тоттануға қарсы майлаумен 
жабылады. Оларды сөрелерде немесе ағаш төсеніштерде жеке сақтау керек.

Тіректерді, консольдерді және байланыс желісінің бөлшектерін қарау 
мерзімділігі және сақтау мерзімі 5.2-кестеде келтірілген деректерге сәйкес 
келуі тиіс.

5.2-кесте - Тіректерді, консольдерді және байланыс желісінің бөлшектерін 
қарау мерзімділігі және сақтау мерзімі
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5.4 Құрастыру процесінде күрделілігі әртүрлі бөлшектер мен 
тораптарды слесарлық өңдеу

5.4.1. Слесарлық істің негіздері мен принциптері
Слесарлық жұмыс-бұл металды өңдеу, әдетте станокты өңдеуді 

толықтырады немесе металл бұйымдарын бөлшектерді біріктіру, машиналар 
мен механизмдерді құрастыру, сонымен қатар оларды реттеу арқылы 
аяқтайды. Слесарлық жұмыстар қолмен немесе механикаландырылған 
Слесарлық құралдың көмегімен немесе станоктарда орындалады.

Әр түрлі слесарлық жұмыстар операцияларды орындаудың бірыңғай 
технологиясын біріктіреді, оларға мыналар жатады: Белгілеу, кесу, түзету 
және ию, кесу, аралау, бұрғылау, санау және санау, тесіктерді орналастыру, 
кесу, кесу, кесу, кесу, кесу, аралау және жинау, тегістеу және әрлеу, 
дәнекерлеу, қалайылау және желімдеу [49].

Біртекті бөлшектер үлкен партияларда шығарылатын сериялық өндіріс 
кәсіпорындарында өңдеудің дәлдігі жоғарылайды және сәйкесінше 
слесарлық жұмыстардың көлемі азаяды, бірақ слесарь қолмен жұмыс жасай 
алмайды, оны машина жасай алмайды.

Сур. 5.25 - Слесарьдың жұмыс орны.

Слесарлық шеберханаларда және телімлерде жеке және жалпы 
қолданыстағы жабдықтар бар. Жеке пайдалануға арналған жабдықтарға 
қысқыштары бар жұмыс орындары жатады. Жалпы қолданыстағы жабдыққа 
мыналар жатады: бұрғылау және қарапайым қайрау станоктары (қайрау –
тегістеу); аралау – тазалау станоктары; салыстырып тексеру және белгілеу 
плиталары; бұранда престері; кесу станогы; иінтіректі қайшылар; түзетуге 
арналған тақталар және т. б.
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Слесарлық жұмыс-бұл қолмен жұмыс істеуге арналған жұмыс орны 
жабдықтарының негізгі түрлерінің бірі және слесарлық жұмыстар 
орындалатын арнайы үстел. Слесарлық жұмыс орындары бір және көп 
орынды.

Слесарлық вице-бұл дайындаманы қажетті күйде ұстауға арналған 
қысқыш құрылғылар. Жұмыстың сипатына байланысты параллельді 
ернеулер мен қолмен жұмыс істейтін вице қолданылады.

Параллель ернеулер мен қол жетектері бар вице үш түрді шығарады: 
айналмалы, бұрылмайтын, алдыңғы ернеудің еркін қозғалысы бар аспаптық.

Әрбір операцияға арналған слесарлық құрал, онымен жұмыс істеу 
әдістері төменде сипатталады.

5.4.2 Бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеу технологиясы
Белгілеу-дайындамаға металдың артық қабаттарын алып тастауға 

рұқсат етілетін шекараларды анықтайтын сызықшаларды (контур 
сызықтарын) салу. 

Дайындама-барлық пішіні мен өлшемдері бойынша дайын бұйымға 
шамамен жақындайтын металл бөлігі (құю, прокат түрі). 

Өңдеуге рұқсат-өңдеуге дейінгі және кейінгі дайындаманың өлшемдері 
арасындағы айырмашылық. 

Операциялық жәрдемақылар-белгілі бір өңдеу операциялары кезінде 
дәйекті түрде жойылатын жәрдемақылар. 

Кесу - металды кесу және соғу құралымен өңдеу, оның нәтижесінде 
металдың артық қабаттары алынып тасталады (кесіледі, кесіледі) немесе одан 
әрі өңдеуге және пайдалануға арналған металл бөліктерге кесіледі. 

Түзету-табақтық, шыбықтық материалдағы, дайындамалар мен 
бұйымдардағы майысуларды, қисықтықты, қисықтықты және басқа да 
кемшіліктерді түзету. 

Ию - дайындамаға берілген контур бойынша қисық пішін беру. 
Металды бөліктерге кесу-кесу (бөлу). 
Аралау-өнімнің бетін файлмен өңдеу, оның көмегімен 0,05-тен 1 мм-ге 

дейін металл қабаты алынады. 
Шабрент-өнімнің бетін шабермен өңдеу, оның көмегімен 0,4 мм-ге 

дейін жұқа металл қабаты қырылады. 
Ысқылау-өнімнің бетін ысқылау-тегістеу ұнтағы бар жұмсақ 

материалдардан жасалған құралмен өңдеу, оның көмегімен 0,02 мм дейін 
металдың жұқа қабаты алынады [50].

5.4.3 Өңделетін материалдың атауы, таңбалануы, қасиеттері
Материалдардың технологиялық қасиеттері материалдарды өнімге 

өңдеу кезінде әртүрлі өңдеу әдістеріне бейімділігін сипаттайды. Бұл 
қасиеттерді білу өнімді өндірудің технологиялық процестерін ұтымды 
жобалауға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Материалдардың негізгі 
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технологиялық сипаттамалары: кесу, қысым, құю, дәнекерлеу, термиялық 
өңдеу кезінде деформация және соғу үрдісі және т. б. 

Кесу арқылы өңдеу келесі көрсеткіштермен сипатталады: 
Материалдарды өңдеу сапасы – өңделген беттің кедір – бұдырлығы және 
бөлік өлшемдерінің дәлдігі, құралдың тұрақтылығы, кесуге төзімділік-кесу 
жылдамдығы мен кесу күші, чиптердің пайда болуы. Көрсеткіштердің 
мәндері үлгілерді қайрау кезінде анықталады және стандарт ретінде 
қабылданған материалдың параметрлерімен салыстырылады. 

Қысыммен өңдеу-материалдарды штамптау, соғу, сызу және т. б. 
өңдеуге бейімділік. Қысыммен өңделуін материалдарды пластикалық 
деформацияға технологиялық сынау (сынамалар) процесінде анықтайды. 

Қысыммен жұмыс істеуді бағалау әдістері материалдардың түріне және 
өңдеу технологиясына байланысты. 40 материалдардың құю сипаттамалары-
балқытылған материалдарды құю формасына құю арқылы құймалардың 
қалыптасуын сипаттайтын технологиялық көрсеткіштердің жиынтығы.

Сұйық сұйықтық-балқытылған металдың құю формасын толтыру 
қасиеті. Балқыманың тұтқырлығына, балқыманың температурасы мен 
формасына, қалыптың қабырғаларының балқымамен сулану дәрежесіне және 
т. б. байланысты. Құю шөгуі-сұйық күйден қатты күйге ауысқан кезде 
балқыманың көлемінің азаюы. 

Дәнекерлеу-материалдың дәнекерленген қосылысты қалыптастыру 
қасиеті, оның өнімділігі дәнекерлеуге жататын негізгі материалдың сапасына 
сәйкес келеді. Дәнекерлеу туралы дәнекерленген үлгілерді сынау нәтижелері 
және дәнекерлеу аймағындағы негізгі материалдың сипаттамалары бойынша 
бағаланады. 

Термиялық өңдеуге және электромагниттік өріске ұшыраған 
материалдардың технологиялық қасиеттері әртүрлі сыныптағы 
материалдарға тән және оларды сипаттау кезінде қарастырылады.

Қоспаланған болаттардың маркаларын белгілеу үшін сандар мен 
әріптер қолданылады. Мысал: 12х2н4а болатында көміртегі – 0,12%, хром –
2%, никель – 4%; А – жоғары сапалы болат. Элементтердің әріптік белгілері: 
Б – ниобий, р – бор, в – вольфрам, т – титан, г – марганец, с – кремний, Д –
мыс, ф – ванадий, к – кобальт, Х – хром, М – молибден, ц – цирконий, Н –
никель, Ю – алюминий, П – фосфор, Ч – сирек жер.

5.4.4 Міндеттер шеңбері бойынша бөлшектерді слесарлық және 
механикалық өңдеу

Металл өңдеу жұмыстары негізінен металды кесу арқылы суық өңдеу 
процестеріне жатады. Мұндай өңдеу қолмен немесе арнайы 
механикаландырылған құралдың көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 
Мұндай құралдар-кескіш, кернер, балға, шабер, гильотинді қайшы, файл 
және басқалар. Металл дайындаманы слесарлық өңдеу белгілі бір ретпен 
жүзеге асырылады. Бірінші қадам-дайындаманы дайындау немесе оның 
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пішінін өзгерту бойынша дайындық жұмыстары-материалды түзету, кесу, 
кесу, иілу. 

Зақымдалған және тозған бөлшектерді ауыстыру немесе түзетуден,
жетіспейтін бөлшектерді жасаудан, түйіндерді, механизмдерді және тіпті 
бүкіл машинаны құрастырудан, фитингтерден және жиналған механизмдерді 
реттеуден және дайын машинаны сынақтан өткізуден тұратын жөндеу 
жұмыстары бар. Әр слесарьдың өз жұмыс орны бар-шеберхананың өндірістік 
алаңының кішкене бөлігі, онда барлық қажетті жабдықтар бар: металл 
өңдеуге арналған қол құралдары, Бақылау-өлшеу құралдары, көмекші 
құрылғылар. 

Слесарлық өңдеуге арналған жұмыс орнының негізгі жабдығы оған 
бекітілген қысқыштары бар Слесарлық жұмыс орны және қажетті жұмыс 
және бақылау-өлшеу құралдары мен құрылғыларының жиынтығы болып 
табылады.

Металл өңдеу таңбалау, кесу, түзету және ию, сондай-ақ металды кесу 
және қайшымен кесу, ішкі немесе сыртқы бұрандатерді кесу, Бөлшектерді 
дәнекерлеу немесе желімдеу арқылы кесу және біріктіру сияқты 
операцияларды қамтиды.

Белгілеу-бұл дайындаманың бетіне арнайы сызықтарды (сызбаларды) 
қолдану процесі, олар сызбаның талаптарына сәйкес өңделетін бөліктің 
орнын немесе контурын анықтайды. Белгілеу белгілі бір пішін мен қажетті 
мөлшердің бөлігін алуға, дайындамалардан белгіленген шекараларға дейін 
металды алып тастауға және материалдарды барынша үнемдеуге қажетті 
жағдай жасайды. 

Кесу процесі-бұл кескіш пен балғаның көмегімен дайындаманың 
металын алу. 

Өңдеу-бұл дайындаманың пішінінің әртүрлі кемшіліктерін 
(бұзушылықтар, қисықтық) жоятын операция. 

Қолмен түзету балғамен дұрыс төсеніште немесе плитада, ал машина 
дұрыс машиналарда жасалады. Июдің көмегімен дайындамаға берілген 
форма беріледі (ілмектер, қапсырмалар, сақиналар, кронштейндер және басқа 
да бұйымдар өндірісінде). 

Аралау файлдармен жүзеге асырылады. Металл өңдеу кезінде 
бұрғылау-бұрғылау көмегімен цилиндрлік тесіктерді алу сияқты операция 
жасалуы мүмкін. Бұрғылау көптеген металл кесетін станоктарда жүзеге 
асырылуы мүмкін: бұрғылау, бұрау, револьвер және басқалар. Бұл операция 
үшін ең қолайлы бұрғылау машиналары. Құрастыру және жөндеу жұмыстары 
кезінде Бұрғылау көбінесе портативті бұрғылардың көмегімен жүзеге 
асырылады: пневматикалық, электрлік және қолмен. Металл бөлшектерін 
жасау бұрандатерді кесуді қамтуы мүмкін-бөлшектерді жалғауға қызмет 
ететін спираль дайындамаларының ішкі және сыртқы Цилиндрлік және 
конустық беттерінде пайда болу процесі. 

Болттармен, бұрандалармен және басқа бөлшектермен бұранда
негізінен станоктарда кесіледі. Агрегаттарды жинау және жөндеу кезінде, 
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сондай-ақ монтаждау жұмыстары кезінде бұрандаларды шүмектер мен 
плашкалардың көмегімен қолмен кесуге жүгінеді. 

Металды қолмен өңдеу технологиялары шабуға үлкен мән береді -
металл бөліктерінің беттерін өңдеуге арналған операциялар, оның барысында 
металл қабаты арнайы кескіш құралмен-шабермен кесіледі. 

Тегістеу үйкеліс беттерінің майлануын бұзбай дәл жанасуын 
қамтамасыз ету үшін қолданылады. Бұл операция қолмен немесе арнайы 
машиналарда орындалады. Слесарлық жұмыстар кезінде металды әрлеу 
көбінесе сұр шойын, мыс, жұмсақ болат және басқа материалдардан жасалған 
арнайы тегістеуіштерге қолданылатын қатты тегістеу ұнтақтарын қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. 

Тойтармалар-тойтармалар көмегімен екі немесе бірнеше бөліктен бір 
бөліктен тұратын қосылыс алу тәсілі. Тойтарманы пневматикалық балғамен, 
қол слесарлық балғамен немесе арнайы тойтармалы машиналарда жасауға 
болады. Бөлшектерді дәнекерлеу дәнекерлеу дегеніміз-металл бөліктерін 
балқытылған қорытпамен біріктіру процесі, оны дәнекерлеу деп атайды және 
балқу температурасы қосылатын бөліктердің металына қарағанда әлдеқайда 
төмен. 

Шабрент-бетті слесарлық құралмен (шабермен) қолмен өңдеу, көбінесе 
вогнуты беттерді өңдеу үшін қолданылады, негізінен бір бөліктен тұратын 
сырғанау мойынтіректерінің саңылауларының шамалы сопақтығын жою 
немесе біліктердің мойындарына немесе мойынтіректердің төсектеріне 
(ұяларына) әртүрлі лайнерлерді бекіту.

Слесарлық-механикалық өңдеу слесарлық жұмыстардан (шабу, 
өрістету, түйреу, жөндеу мөлшеріне қарай өңдеу) және механикалық 
өңдеуден тұрады. Қолмен немесе механикаландырылған құралмен 
орындалатын слесарлық жұмыстар әдетте станокты өңдеуді толықтырады 
[51].

5.4.5 Технологиялық карталарға сәйкес сызбалар мен схемалар 
бойынша бөлшектерден конструкцияларды құрастыру

Стационарлық құрастыру тұрақты жұмыс орнында құрастыру 
жұмыстарын жүргізумен сипатталады, оған осы өнімнің барлық қажетті 
бөліктері мен құрастыру қондырғылары беріледі.

Жылжымалы құрастыру жиналған өнімнің бір жұмыс орнынан 
екіншісіне ауысуымен сипатталады. Әр жұмыс орнында тек бір қайталанатын 
операция жасалады.

Өнімді құрастыру тізбегін анықтау үшін технологиялық схемалар 
жасалады, олар бөлшектерді өнімге, бөлшектерге және түйіндерге жинақтау 
тәртібін көрсетеді; жиналған өнімнің құрылымдық сәйкессіздіктерін 
анықтауға мүмкіндік береді; оларды жүзеге асыруда белгілі бір 
үйлесімділікті енгізу арқылы құрастыру процестерін жобалауды айтарлықтай 
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жеңілдетеді; өнімнің дизайнын технологиялық тұрғыдан бағалауға қызмет 
етеді; құрастыру бөлімдерін жобалау үшін пайдалануға болады.

Жалпы және түйінді Құрастырудың технологиялық процестерінің 
құрылысы Технологиялық схемалар түрінде нақты көрсетілуі мүмкін (сурет. 
14.5).

Құрастыру процесінің схемасы құрастыру кезінде орындалатын 
бақылау және қосымша операцияларды көрсете отырып, жеке бөлшектерді, 
құрастыру топтары мен кіші топтарды құрастыру Түйініне қосу тізбегінің 
шартты бейнесі болып табылады.

Сур. 5.26 - Технологиялық құрастыру схемасы

Құрастырудың технологиялық схемасын әзірлеу кезінде келесі 
ережелерді басшылыққа алу қажет.

1. Құрастыру схемасында өнімнің әр элементі үш бөлікке бөлінген 
еркін тіктөртбұрышпен белгіленеді.



126

   
  

Тікбұрыштың жоғарғы бөлігінде элементтің, кіші тораптың, түйіннің 
атауы; сол жақ төменгі бөлігінде — оның сандық индексі, ал оң жақ төменгі 
бөлігінде — осы бұйымға кіретін элементтер саны көрсетіледі. Бөлшектерді 
индекстеу бұйымдардың құрылымдық сызбаларында оларға берілген 
нөмірлерге сәйкес жүргізіледі. Әр түйінге оның негізгі элементінің нөмірі 
беріледі. 

5.4.6 Күрделілігі әртүрлі өңделетін бөлшектер мен тораптардың 
жұмыс сызбалары мен кинематикалық схемалары

Кезде сызбада белгілеу талап етілмейді көрсете конструкциясына 
бұйымның жекелеген бөлшектерін, ал көрсету жеткілікті, тек жұмыс істеу 
принципі, бұйымның беруге жол қозғалыс кинематикасы машина немесе 
механизм), пайдаланады схемаларымен. 

Схемалар-бұл өнімнің құрамдас бөліктері, олардың өзара орналасуы 
және олардың арасындағы байланыс шартты графикалық кескіндер түрінде 
көрсетілген жобалық құжаттар. 

Схемаларда қолданылатын шартты белгілер кескін масштабын 
ұстанбай сызылады. Алайда, өзара әрекеттесетін элементтердің шартты 
графикалық белгілерінің өлшемдерінің арақатынасы олардың өлшемдерінің 
нақты қатынасына сәйкес келуі керек. 

Сол белгілерді қайталаған кезде оларды бірдей мөлшерде орындау 
керек. 

Біліктерді, осьтерді, шыбықтарды, байланыстырушы шыбықтарды 
және басқа бөлшектерді бейнелеу кезінде қалыңдығы s болатын қатты 
сызықтар қолданылады. Мойынтіректер, редукторлар, шпалдар, муфталар,
қозғалтқыштар сызықтармен шамамен екі есе жұқа. Жіңішке сызық осьтерді, 
редукторлардың шеңберлерін, кілттерді, тізбектерді сызады. Кинематикалық 
схемаларды орындау кезінде жазулар жасалады. 

Редукторлар үшін модуль мен тістердің саны көрсетіледі. Шкивтер 
үшін олардың диаметрлері мен ені жазылады. 

Электр қозғалтқышының қуаты және оның айналу жиілігі N = 3,7 кВт, 
п = 1440 айн/мин үлгідегі жазумен де көрсетіледі. Схемада көрсетілген әрбір 
кинематикалық элементке қозғалтқыштан бастап реттік нөмір беріледі. 
Біліктер рим цифрларымен нөмірленеді, қалған элементтер арабша. 
Элементтің реттік нөмірі жетекші сызықтың сөресіне қойылады. Сөренің 
астында кинематикалық элементтің негізгі сипаттамалары мен параметрлері 
көрсетілген. Егер схема күрделі болса, онда редукторлар үшін позиция нөмірі 
көрсетіледі, ал доңғалақтардың сипаттамасы схемаға қолданылады.  
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5.3-кесте - Кинематикалық схемалар элементтерінің шартты белгілері
Атауы Түрі Шартты белгілер

Типін нақтыламай 
біліктегі сырғу және 

домалау мойынтіректері
радиалды;

– тіреуіш

Сырғанау 
мойынтіректері

– радиалды
- радиалды-төзімді бір жақты
- радиалды-тұрақты екі жақты

- төзімді бір жақты

- тұрақты екі жақты

Жылжымалы 
мойынтіректер

– радиальный

- радиалды-төзімді бір жақты

- радиалды-тұрақты екі жақты

- төзімді бір жақты

- тұрақты екі жақты

Муфта (түрін нақтыламай жалпы 
белгілеу)

Ілінбейтін 
(басқарылмайтын) 

муфталар)

– саңлаусыз
- серпімді

– қарымталау
Ілінетін муфталар 
(басқарылатын)

- жалпы тағайындау

- бір жақты

- екі жақты

Механикалық муфталар - синхронды (мысалы, тісті)

- асинхронды (мысалы, 
фрикционды)

Ілінетін электр муфтасы

Гидравликалық немесе 
пневматикалық ілінісу 

муфтасы
Автоматты муфталар 

(өздігінен жұмыс 
істейтін) - басып озу (еркін әрекет)

- орталықтан тепкіш үйкеліс
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5.3 кестенің жалғасы
- бұзушы элементі бар сақтандырғыш

- бұзбайтын элементі бар сақтандырғыш

Тежегіштер (түрін нақтыламай жалпы белгілеу)

Шаппа тісті механизмдер - сыртқы ілмегі бар (бір жақты)

- ішкі ілмекпен (бір жақты)

Білікке бекітілген сатылы 
Шкив

Жалғау бөлшектері валмен - еркін Айналу

- айналусыз жылжымалы

- сорғыш кілттің көмегімен

Үйкеліс берілістері - цилиндрлік роликтермен

- конустық роликтермен

- реттелетін конустық роликтермен

Белдік берілістер - белдік түрін нақтыламай

- жалпақ белбеу

– сына тәрізді белдік

- дөңгелек белбеу

– тісті белдік

Тізбекті беру (тізбектің түрін нақтыламай жалпы 
белгілеу)
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5.5 Байланыс желісі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу

5.5.1 Қызмет көрсетілетін байланыс желісі құрылғыларының 
қалыпты жай-күйінен бұзылу немесе ауытқу белгілері және оларды жою 
тәсілдері

Байланыс желісінің зақымдануын сымдардың үзілуіне және күйіп 
кетуіне, тіректердің сынуына, оқшаулағыштардың жабылуына және 
сынуына, арматура мен бөлшектердің сынуына, пантографтармен 
бекіткіштердің зақымдануы мен бұзылуына және т. б. бөлуге болады.

Зақымданудың мән-жайлары мен себептерін егжей-тегжейлі 
сипаттайтын белгіленген нысан бойынша. Энергиямен жабдықтау телімінде 
тексеру кезінде осындай жағдайлардың қайталануын болдырмау үшін іс-
шаралар белгіленеді.

Байланыс сымдары мен жүк көтергіш арқандардың күйіп кетуі және 
үзілуі желіні толық ретке келтіру үшін салыстырмалы түрде ұзақ уақытты 
қажет етеді. Сымдардың зақымдану сипатына байланысты уақытша қалпына 
келтірудің әртүрлі әдістері қолданылады. Екі түйіспелі сымдары бар аспада 
және олардың біреуі үзілген кезде сымның үзілген ұштарына тарту 
қысқыштары бекітіледі және олар полиспастпен тартылады. Содан кейін бұл 
қысқыштар пантографтардың қалыпты өтуін қамтамасыз ету үшін қалған 
байланыс сымынан 25-30 см жоғары көтеріледі.

Сур. 5.27 - Түйіспелі сым үзілген кезде оны уақытша қалпына келтіру 
схемасы.

Екі түйіспелі сым немесе бір түйіспелі сымы бар аспада біреуі үзілген 
кезде, Егер жол бейіні бойынша пантографтары түсірілген Электр 
пойыздарын өткізу мүмкін болса, үзілген сымдардың ұштары көтергіш 
арқанға бекітіледі және осы ұштарына қосылатын шунт орнатылады (сурет. 
5.27). Төмен түсірілген пантографтармен Электр пойыздарын өткізу мүмкін 
болмаған жағдайда, үзілген байланыс сымдарының бірі кішкене кірістіруді 
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орнатумен біріктіріледі, ал екінші сым жоғарыда сипатталғандай уақытша 
қосылады.

Түйіспе сымының үзілген ұштарын тарту алдында зақымдануларды 
жою кезінде оларды мұқият тексеру қажет, өйткені рельстерге немесе 
жылжымалы құрамның төбесіне құлаған кезде сымды бірнеше жерде өртеуге 
болады. 

Мыс төсеу арқандары сынған жағдайда, кеңес беру оның уақытша 
түйісуін жүзеге асырады. Бір ұшы полиспаст бекітілген қысқышпен –
шунтпен қосылады (сурет. 5.28). 

Қысқыштың шунтталатын ұшы екінші полиспастпен ер-тоқымға 
салынып, байланыстырушы қысқыштармен тасымалдаушы арқанның екінші 
ұшына қосылады және байланыс сымы реттеледі. Бұл қалпына келтірудің
бірінші кезеңін аяқтайды және электр пойыздарының қалыпты қозғалысын 
ашады. Содан кейін олар арқансымға салынып, уақытша орнатылған барлық 
бөлшектер мен құрылғыларды алып тастайды.

Сур. 5.28 - Көтергіш арқанды үзген кезде оны уақытша қалпына келтіру 
схемасы

Түйіспелі суспензияның барлық сымдарының үзілуі, әдетте, тіректер 
зақымдалған кезде пайда болады және қалпына келтірудің ең күрделі, 
уақытты қажет ететін және ұзаққа созылатын процесін тудырады. 
Пантографтары түсірілген электр пойыздарының қозғалысын тез 
ұйымдастыру үшін жолдан зақымдалған тіректерді, құлаған сымдар мен 
құрылымдарды алып тастайды. Түйіспелі сым алдын-ала тартылғаннан кейін 
арқансымге кесілген оқшаулағышқа бекітіледі (сурет. 5.29). Тартқыштардағы 
оқшаулағыштар жер бетінен кемінде 5-6 м биіктікте орналасуы тиіс, ал 
тартқышқа бекітілген сымдар құрылыстардың жақындау габаритінің кескіні 
шегінде болуы тиіс. Содан кейін олар жаңа тіректерді орнатып, 
арматуралайды және байланыс суспензиясын қалпына келтіреді [46].
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Сур. 5.29 - Түйіспелі аспаның барлық сымдары үзілген кезде желіні 
уақытша қалпына келтіру схемасы

5.5.2 Ағымдағы пайдалану жағдайында байланыс желісіне қызмет 
көрсету, жөндеу және реттеу

Байланыс желісі, ЭБЖ және ӘЖ құрылғыларын ағымдағы жөндеу 
көлеміне жекелеген бөліктерді, бөлшектер мен конструкцияларды тексеру, 
реттеу және жөндеу және белгіленген ұстау нормаларынан немесе қалыпты 
жай-күйден ауытқуларды жою кіреді. Тексеру дегеніміз-сенімділік, бекіту, 
реттеу, тазарту және майлау, тозған және ақаулы элементтер мен 
бөлшектерді ауыстыру арқылы құрылғыларды тікелей мұқият тексеру. 
Ағымдағы жөндеуді байланыс желісінің дистанциясының электр монтерлері 
бригадалары байланыс желісін ұстау ережелерінде белгіленген мерзімде 
және тексеру кезінде тексеру кезінде зақымдану немесе қалыпты жағдайдан 
ауытқу белгілері анықталған кезде қажеттілігіне қарай жүргізеді.

Байланыс желісі дистанциясының бастығы жоспарлы-алдын ала 
жөндеудің жылдық жоспарына сәйкес күрделі жөндеуді және анықталған 
ауытқушылықтарды жоюды ескере отырып, алдағы айға жұмыс жүргізу 
ведомосын жасайды.

Айлық тапсырманы технологиялық карталардың талаптарын 
басшылыққа ала отырып, байланыс желісінің тобы орындайды.

Түйіспелі суспензияны тексеру және реттеу әдетте оқшаулағыш 
алынбалы мұнаралардан кернеу астында жүзеге асырылады. Шынжырлы 
аспаны қарау процесінде түйіспелі сымның жай-күйін мұқият тексереді; 
әсіресе зауыттық адгезиялар орындарында бітеуіштер мен қатпарланулардың 
болмауы; электрлік күйіктер мен ағындылар егеулермен және зімпара 
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кенеппен тазартылады; иілімдерді ағаш Ережемен жояды. Барлық 
қысқыштар тік позицияны, болттардың тартылу дәрежесін, болттардың күйін 
және қысқыштардың бетінде жарықтардың болмауын тексереді. Болат
болттардың бұрандаларынің ашық бөлігі коррозияға қарсы маймен немесе 
техникалық мұнай желесімен қапталған.

Жасанды құрылыстардағы түйіспелі аспаны түйіспелі тораптың кернеуі 
мен жерлендірілуі кезінде тексеріледі. Бұл жерлерде дірілге ұшырайтын 
тораптарға, оқшаулаудың, қашағыштардың жай-күйіне және кернеудегі 
бөліктерден жерлендірілгенге дейінгі қашықтыққа ерекше назар аударылады.

Бұл ретте шлейфтердің жай-күйін, оларды тірек оқшаулағыштарға 
бекіту беріктігін, айырғыштың түйіспелері мен мүйіздерінің жай-күйін 
тексереді. Түйіспелер мен доға сөндіргіш мүйіздер балқытудан тазартылады 
және графит немесе ЦИАТИМ-201 жағармайы бар техникалық вазелинмен 
жабылады.

Мотор жетегін тексеру кезінде тығыздағыштардың жай-күйін, 
редуктордың қаптамасында майлаудың болуын тексереді және электр 
қозғалтқыштарының оқшауламасының мегомметрімен сынақ жүргізеді, оның 
кедергісі кемінде 500 Ком болуы тиіс. Жетек редукторлары циатим-201 
немесе ZHTKZ-65 аязға төзімді маймен майланады.

Консольдер мен бекіту бөліктерін қайта қарау көп уақытты қажет 
ететін жұмыстардың бірі болып табылады, өйткені ол әр тірек пен жасанды 
құрылысты тексеру кезінде кернеуді міндетті түрде алып тастауды қажет 
етеді. Осы тексерулер кезінде бұрандалы және дәнекерленген 
қосылыстардың сенімділігіне, жарықтардың болмауына ерекше назар 
аударылады, сонымен қатар құрылымдардың және олардың жеке 
бөліктерінің коррозия дәрежесін анықтайды. Оқшауланған иілгіш көлденең 
кескіндердің барлық тораптары мен тростарын түйіспе желісінен кернеуді 
түсірмей, иілгіш көлденең кескіннің барлық тростарына кернеу беру немесе 
оны жерлендіру жолымен тексеруге болады.

Төменгі және жоғарғы фиксациялаушы арқандардың кернеуін 
маусымдық реттеу оларға кесілген муфталармен немесе тірекке бұрандалы 
бекітпемен жүзеге асырылады. Көктемде кабельдер тартылып, күзде оларды 
әлсіретеді.

Разрядтағыштарды тексеру және реттеу, егер олардың шлейфтері ойма 
оқшаулағыштарсыз қосылған болса, түйіспелі аспадан кернеу алынған кезде 
найзағай маусымы алдында және егер шлейфтерде ойма оқшаулағыштар бар 
болса, түйіспелі аспадан кернеуді алмай жүргізіледі.

Мүйізді разрядтағыштарда мүйіздер мен мүйіздердің иілу пішіні 
арасындағы саңылаулардың дұрыстығын, мүйіздер мен оқшаулағыштардың 
Бекітілу беріктігін шаблондармен тексереді. Мүйіздердің балқуы болған 
жағдайда оларды егеумен немесе зімпара қағазбен тазалайды.

Тіректердің және жерлендіру құрылғыларының жай-күйін пайдалану 
кезінде тоттанудың электрлік және басқа да түрлерімен байланысты 
ақауларды уақтылы анықтау және дамуын жою мақсатында тексереді. Осы 
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мақсатта энергия телімлері мен жол зертханаларында коррозия топтары 
құрылды, олар байланыс желісінің қашықтықтарына ұстап тұрушы 
құрылғыларының тұтастығы үшін ең қауіпті құбылыс ретінде кезбе 
токтардың әсерін талдауға көмектеседі [45].

5.5.3 Байланыс желісінің тіректеріне ілінген бойлық электрмен 
жабдықтау желілерін ұстау және жөндеу

Қоректендіру желілерін тексеру. Металл кронштейндерде бугельді 
бекіту сенімділігі, сырғалар мен оқшаулағыштардың гирляндаларын қосу 
тораптарының жағдайы, құлыптардың болуы тексеріледі. Ыдыстағы 
оқшаулағыштар Фарфор бетінің жай-күйіне назар аудара отырып, 
тексеріледі, тазартылады. Аспалы оқшаулағыштардың гирляндалары тік 
осьтен барынша ауытқыған кезде тірекке дейінгі қашықтық тұрақты ток 
телімлерінде кемінде 0,8 м және ауыспалы ток телімлерінде кемінде 1 м 
сақталуы тиіс. Ер-тоқымдағы сымдарды тексеру үшін кескішті ажыратып, 
сымның диаметріне сәйкес оның дұрыс орнатылуын тексеріңіз. 

Сымдардың үзілуі салдарынан сым кескінінің төмендеуі оның толық 
кескінінің 15% - нан аспауы тиіс. Жекелеген талсымдарды өруге жол 
берілмейді. Алып өту тобынан тұратын әуе желілері 510 м сайын бір 
бандажбен қосылуы немесе ағаш тіреулермен ажырап, электр 
жалғағыштармен жалғануы тиіс. Құбырлы жалғағыштарды қарау кезінде 
қысу тереңдігін өлшейді, болтты қысқыштарда болттар мен сомындардың 
тартылуын, сигнал беруші жалаушалардың болуын тексереді. Қоректендіру 
желілерінде сымдар қосылған жерлерде екі жалғағыш қысқыштар болуы 
тиіс. Сымдардың керілуі монтаждау кестелерінен салбыраған жебемен 
анықталады. Тіректер арасындағы аралықта, әсіресе сымдардың 
транспозициялық орындарында және жел жүктемесі жоғары телімлерде 
сымдар арасындағы қашықтыққа назар аударыңыз. 

Сору желілерін тексеру. Шкафты және тартқыш рельстегі сору 
сымдарының бекітілуін тексеріңіз. Сору сымдарының тарту рельстеріне және 
дроссель трансформаторларына дұрыс қосылуын тексеріңіз (тарту рельстері 
көк сызықтармен көрсетілген). Барлық телімлерде сору сымы станцияның 
электрлендірілген жолдарының рельстеріне қосылады. Түйісу 
станциясындағы тартқыш қосалқы станцияның сору сымдары тұрақты және 
ауыспалы ток үшін бөлек қосылады. Кабель мен тірек арасындағы 
оқшаулаудың болуына, қосылу түйіндерінің жағдайына, жарты аралыққа, 
сору сымдарының жеткілікті кескініне назар аударыңыз. Жалғау 
тораптарында сигнал беруші жалаушалары бар екі қысқыш орнатылуы тиіс. 
1000 В мегаомметрмен сору желісінің жерге қатысты оқшауламасының 
кедергісі оның екі ұшынан ажыратылған жағдайда өлшенеді. Оқшаулау 
кедергісі кемінде 0,5 МОм болуы тиіс.

Сымдарды ілу есептелген ең жоғары жел мен ауаның ең төменгі және 
ең жоғары температурасы кезінде өзара жанасу және Жерге тұйықталған 
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конструкциялардың мүмкіндігін болдырмауы тиіс. Сымдардан ең аз 
қашықтық кесте талаптарына сәйкес келуі керек. 5.4.

Бір немесе бірнеше ер-тоқымда бірге ілінген қоректендіруші, 
күшейткіш және сору желілерінің сымдары аралықта қысқыштармен, сым 
бандаждарымен немесе тіреулермен өзара жалғанады.

ДПР сымдарының кронштейндері жел орындарында (өзендердің 
жайылмаларында, жыралардың үстінде, жер бетінен биіктігі 5 м астам 
үйінділерде немесе сымдардың өздігінен тербелісі байқалатын орманды 
жерлердегі ағаштардың үстінде) және барлық жерде тіректердің жолдың 
қисық телімінің сыртқы жағынан орналасуы кезінде және тіреуден жоғары 
қарай тартым еңкейтілген кронштейндерді орнату кезінде қатты 
тартымдардың көмегімен бекітілуі тиіс. Бұл жерлерде кронштейндер 
бұрылыстан арнайы жапсырмалармен бекітілуі керек немесе сымдарға ер-
тоқымның екі жағына қысқыштар орнатылуы керек.

Кронштейндердің бұрылуынан бастап құрылғылар, сондай - ақ әрбір 
тіректе радиусы 1000 м және одан кем жолдың қисық телімінің сыртқы 
жағында, тіреуіш арқылы радиусы 2000 м дейін, радиусы 2000 м астам және 
жолдың түзу телімлерінде бес тірек арқылы орнатылуы тиіс.

Бір кронштейнде а185 қоректендіру сымы мен ДПР жүйесінің сымы 
орналасқан кезде кронштейндердің бұрылуынан арнайы жапсырмаларды 
орнату талап етілмейді. Әрбір 2,5-3 км сайын ДПР жүйесінің сымдары 
банкротқа ұшырайды.

Радиусы 1000 м кем жолдың қисық бөлігінің сыртқы жағында 
орналасқан тіректерде ДПР сымдарының кронштейндері көлденең қалыпта 
орнатылады. IV - V көктайғақ аудандарындағы ДПР және СОБ электрмен 
жабдықтау желілерінде сымдарды серіппелі бекіту жүзеге асырылады. Қатаң
көлденең кескіндерда ДПР сымдарын ілу үшін Т-тәрізді жалғамаларды 
орнатуға тек ерекше жағдайларда электрмен жабдықтау қызметінің 
рұқсатымен ғана жол беріледі [57].

5.4‑кесте. 

Қиылысу немесе жақындасу 
объектілерінің атауы

Сымдардан ең аз қашықтық, м

сору желілері, 
кері ток желілері, 
1 кВ дейінгі ӘЖ, 
толқынды, 
топтық 
жерлендіру

кернеуі 3 кВ; ӘЖ 
3,6 және 10 кВ 
қоректендіретін, 
күшейтетін 
желілер

кернеуі 25 кВ; 
ӘЖ 25 және 35 
кВ 
қоректендіретін, 
күшейтетін 
желілер: ДПР

Жер бетіне дейін:
бұл жерде 6 7 7
тұрғын емес жерлерде және жасанды 
құрылыстар шегінде

5 6 6

жету қиын жерлерде 4 5 5



135

   
  

5.4 кетсенің жалғасы
таулардың, жартастардың, 
жартастардың қол жетпейтін 
беткейлерінде

1 2,5 3

Электрлендірілмеген жол 
рельстерінің бастиектеріне дейін

7,5 7,5 7,5

Автомобиль жолының төсеміне дейін, 
оның ішінде өткелдерде

7 7 7

Байланыс желісінің тіректеріне 
ілінген ӘЖ-нің көтергіш арқанына 
немесе жоғарғы сымына дейін

2 2 2

Троллейбус және трамвай желілерінің 
жоғарғы сымына дейін

1,5 3 3

Кернеу кезінде ӘЖ сымдарына дейін:
1,8-ден кем 1 2 3
610 2 2 3
20110 кВ 3 3 3
150-220 кВ 4 4 4
330-500 кВ 5 5 5
Жаяу жүргіншілер көпірлерін төсеуге 
дейін (көпірдің үстінен сақтандыру 
қалқанын орнату кезінде)

4 4,5 5

Жолаушылар платформаларының
бетіне дейін (сымдарды екі рет бекіту 
кезінде)

4,5 7 7

Жанбайтын өндірістік ғимараттар мен 
құрылыстардың төбесіне дейін 
(металл шатырды жерлендіру кезінде)

3 3 3

Ғимараттың жақын бөліктеріне дейін 
(көлденеңінен)

1,5 2 4

Байланыс және радио желілерінің 
сымдарына немесе аспалы 
кабельдеріне дейін (көлденеңінен)

2 2 _

Ағаштардың тәжіне дейін 1 2 3

5.5.4 Сапалы ток көтергіштің көрсеткіштері, ток қабылдағыштың 
жұмыс шарттары

Ток көзін тексеру байланыс желісін тексерудің маңызды түрлерінің бірі 
болып табылады. Моторвагонды тартқышы бар телімлерде ток көтергішті 
тексеру тіркемелі вагондардың бірінде орнатылатын арнайы қарау 
кабинасынан жүргізіледі. Электр тартқышы бар телімлерде ток көтергішті 
тексеру электровоздың артындағы пойыз құрамына кіретін сынақ вагонының 
қарау мұнарасынан жүргізіледі. Перископ болған жағдайда ток түсірілімін 
бақылау Электровоз машинисінің кабинасынан жүргізілуі мүмкін. Ток 
көтергішті тексеру кезінде анкерлік телімлердің түйіскен жерлерінде, әуелік
бұрмаларда, әуелік бұрмаларында, секциялық оқшаулағыштарда, 
бекіткіштердің астында және т.б. пантографтың өтуіне бақылау жүргізіледі 
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және тіректерде және аралықтардың орта бөліктерінде пантограф осьінен 
сымның ауытқу шамасы тексеріледі. 

Ток көтергішті тексерудің мақсаты-байланыс желісінің ақауларын
анықтау, бұл оның жұмыс жағдайының нашарлауына әкеледі (ұшқын, 
соққылар, байланыс сымының тозуы және т.б.) немесе оның зақымдалу 
мүмкіндігін тудырады (байланыс сымының пантограф осьінен ауытқуының 
жоғарылауы, әуелік бұрмаларындағы соққылар және т. б.).

120 км/сағ дейін ең жоғары қозғалыс жылдамдығы бар телімлерде 18-
20 кГ жоғары статикалық қысымы бар пантографпен байланыс желісінің 
айналып өтуі және 22-24 кГ неғұрлым жоғары қозғалыс жылдамдығы бар 
телімлерде пантографтың қысымы динамикалық және аэродинамикалық 
күштердің әсерінен едәуір жоғарылаған кезде қозғалыстың жоғары 
жылдамдықтары кезінде сенімді ток көзін қамтамасыз етуге бағытталған 
[47].

5.5.5 Сымдарды түйістіру және бекіту тәсілдері

Сымдардың біреуі үзілген кезде түйіспелі аспаны қалпына келтіру. 
Аздап зақымдалған жағдайда (I сурет.5.31) қалпына келтіруді екі кезеңде 
жүргізу ұсынылады. Зақымдалған сымды тартыңыз, оны байланыс 
ішектеріне тірек кабельге бекітіңіз және зақымдалмаған байланыс сымынан 
ток түсіру кезінде пойыздардың өтуін қамтамасыз етіңіз. Әрі қарай, кернеу 
кезінде зақымдалған сымның ұштары кірістірумен біріктіріледі, содан кейін 
байланыс ішектерін қолдана отырып, байланыс суспензиясын реттейді.

Елеулі зақымданумен (II сурет.5.31) түйіспелі аспа зақымдалған 
сымның ұштарын созады, оны көтергіш арқанға бекітеді және 
токқабылдағыштың өтуі үшін зақымдалмаған сымды реттейді. Қажет болса, 
шунт қойыңыз. Тозған сымдардың уақытша қосылуы үш КС-054 
қысқыштарымен, жаңалары — КС-055 қысқыштарымен жүзеге асырылады.

Байланыс сымдарының тұрақты қосылуы КС-058 немесе КС-059 
қысқыштарымен жүзеге асырылады.

КС-059 қысқышын орнату кезінде бекіту үшін шектегіш қысқышты 
пайдалану, ал бекіткіш бұрандамаларды 5.31-суретте көрсетілген ретпен 
қатайту ұсынылады. Түйіспелі қысқыштан түйіспелі сымды сығуға жол 
берілмейді.

Екі сым үзілген кезде түйіспелі аспаны қалпына келтіру. Аздап 
зақымдалған жағдайда зақымдалған сымдардың екі ұшы қысқыштармен 
қосылып, жүк көтергіштігі 2-3 тонна полиспастпен тартылады. Қажет болған 
жағдайда түйіспелі аспаның баламалы кескінін сақтау үшін шунт қойылады. 
Пойыздарды өткізу төмен түсірілген ток қабылдағыштармен жүзеге 
асырылады. Уақытты азайту үшін тек бір сым қалпына келтіріледі, екіншісі 
жұмыс істікшесінің сымынан жоғары бекітіліп, кернеуде немесе 
"терезеде"қалпына келтіріледі. Айтарлықтай зақымдалған жағдайда сымдар 
ролик арқылы тартылып, тірек кабельге бекітіліп, шунт орнатылады. Өткізу 
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э. п. с. төмендетілген ток қабылдағыштармен ұйымдастырылады, байланыс 
суспензиясын қалпына келтіру уақытша түйіндерді қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Олардың әрқайсысының кескін ауданына байланысты арқанды 
сыммен жалғау КС-054 немесе КС-055 қысқышымен орындалады [45].

Сур. 5.30 - Түйіспелі сымдарды бекіткіш бұрандалармен қосу

Сымның жұмыс фаскасы ілгек жапсырмаларына немесе керме 
қысқыштың сыналарына тығыз жанасуы тиіс. Толық қалпына келтіру үшін 
байланыс сымдарынан кірістіру орнатылады [45].

Сур. 5.31- Екі сым үзілген кезде түйіспелі аспаны қалпына келтіру.
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Сур. 5.32 - Көтергіш арқанға және түйіспелі сымға ілмек және керме 
қысқыштарды бекіту.

5.6 Байланыс желісі жабдығын реттеу және сынау

5.6.1 Айналып өту және айналып өту кезінде байланыс желісін 
тексеру, штангаларды, аспаптарды, сондай-ақ техникалық 
диагностикалау құралдарын пайдалана отырып диагностикалық сынау 
және өлшеу

Техникалық қызмет көрсету ақауларды анықтау және оларды жою үшін 
шаралар қабылдау мақсатында байланыс желісі мен әуе желілерінің (ӘЖ) 
құрылғыларын айналып өтуді және айналып өтуді көздейді, өйткені қозғалыс 
қауіпсіздігі байланыс желісінің, ӘЖ-нің жарамдылығына байланысты және 
уақтылы анықталмаған, тіпті бір қарағанда ұсақ ақаулықтар ауыр зардаптарға 
әкелуі мүмкін. Байланыс желісі мен әуе желілерінің құрылғыларын тексере 
отырып, айналып өту және айналып өту нәтижелерін қарап шығу және 
ақаулықтар кітабына тіркейді (ЭУ-83 нысаны).

Қарап шығу (сурет. 5.34). Байланыс желісі мен ӘЖ құрылғыларын 
жалаңаш көзбен немесе бинокльмен қарап-тексеруді жеке-дара немесе 
комиссиялық түрде жүргізеді. Айналып өтудің басталуы мен аяқталуы 
туралы міндетті түрде энергодиспетчерге хабарлайды [45].
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Сур. 5.33 - Қарап шығу

Қараумен айналып өту (сурет. 5.34). Электровоз немесе электр пойызы 
машинисінің алдыңғы кабинасында түйіспелі торап мен ӘЖ құрылғыларын 
қарап, айналып өтуді жүргізеді. Компенсаторлардың жай-күйін, 
бекіткіштердің жағдайын, тіректердің жерге қосылуын және т.б. тексеріңіз. 
Айналып өту кезінде тіректердің жағдайына, ішектердің, бекіткіштер мен 
кронштейндердің көлбеуіне, оқшаулағыштардың, ажыратқыштардың, ауа 
саңылауларындағы қорғаныс құрылғыларының және т.б. жағдайына назар 
аударыңыз. Электр жылжымалы құрамдағы аспаптар бойынша түйіспелі 
тораптағы кернеу деңгейін бақылайды. 

Сур. 5.34 - Қарап шығу
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Қашықтықта байланыс желісінің жай-күйін балдық бағалауды белгілеу 
кезінде пайдаланылатын олардың мәндері жазыла отырып, байланыс 
сымының зигзагтарын, шығаруларын және биіктіктерін өлшеу байланыс 
желісін сынау үшін вагондармен жүргізіледі (сурет. 5.34), осы мақсат үшін 
екі пантографпен, қарау мұнарасымен және арнайы тіркеу аппаратурасымен 
жабдықталған.

Сур. 5.35 - Байланыс желісін сынауға арналған вагон.

- Сур. 5.36 қалыпты жылдамдықпен пойыз құрамында сынақ 
вагонының жүруі кезінде түйіспелі тораптан кернеуді түсірмей түйіспелі 
сымның көлденең және тік жағдайын қағазға жазуға арналған 
электромеханикалық аспаптың схемасы ұсынылған.

Аспап байланыс сымының пантограф осьінен 13 ауытқу блогы бар 8 
таспалы созу механизмінен және 5 редукторынан тұрады, бұл сымның 
биіктігін жазу масштабын өзгертуге мүмкіндік береді, 14 қосымша кедергісі 
бар 12 жоғары вольтты реле блогы, бір-бірінен оқшауланған және тілімшелер
мен қуат көзінен тұратын байланыс тақталары бар 1 пантограф 6.

Сымның биіктігін жазу 5 редуктордың шкивіне бекітілген және 
плексигластан 2-оқшаулағыш арқылы пантографтың 1-полозына қосылған 3 
Жібек бауының көмегімен жүргізіледі.

Сымның жылан осьінен ауытқуын жазу үшін оның тілімшелердің
әрқайсысы өзінің жоғары вольтты релесінің 14 шарғысына қосылған, оның 
екінші ұшы жалпы қосымша кедергі арқылы 12 жерге қосылған (вагон 
рамасына қосылған). Кернеулі байланыс сымы жүгірткінің кез-келген 
тілімшесіне тигенде, тиісті жоғары вольтты реленің шарғысы токпен 
ағылады, нәтижесінде бұл реленің контактілері жабылып, 13 белгі блогында 
тиісті электромагниттің пайда болуына әкеледі.
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1-оқшауланған тілімшелері бар жылан; 2-оқшаулағыш; 3-сым; 4,9,10-белгі 
түймелері; 5 редуктор; 6-қуат көзі; 7-электр қозғалтқышы; 8-лентаны созу механизмі; 11-

сымның биіктігін жазуға арналған Қауырсын; 12-қосымша кедергі; 13-сымды жылан 
осьінен ажырату белгілері; 14-жоғары вольтты реле.

Сур. 5.36 - Байланыс сымдарының жағдайын жазуға арналған 
электромеханикалық аспап

Жекелеген жолдарда түйіспе сымының жағдайын тексеру үшін 
дрезиналарға немесе алмалы-салмалы оқшауланған мұнараларға 
Орнатылатын құрылғылардың басқа да түрлері пайдаланылады.

Шағын телімдегі байланыс сымының жағдайын тексеру сымға ілінген 
өлшеу штангалары арқылы немесе айна көмегімен де жүзеге асырылуы 
мүмкін.

5.6.2 Байланыс желісінің негізгі тораптары және тексеруге 
жататын габариттер

Байланыс желісі дистанциясының қызметкерлері жол осьінен 
тіректердің шетіне дейінгі қашықтықты, байланыс желісі мен ӘЖ сымдарын 
ілу биіктігін мезгіл-мезгіл өлшейді, темір жол бойынша габаритті емес 
жүктерді алып жүреді, жылжымалы құрам габариттері мен авариялық-
қалпына келтіру құралдарын тиеу габаритінің сақталуын бақылайды. 
Құрылыстардың жақындау габариті - шектеріне құрылыстар мен 
құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі тиіс шекті көлденең (жол осьіне 
перпендикуляр) пішін. Ерекшелік-бекіту бөлшектері мен фиксациялаушы 
құрылғылары бар байланыс сымдары.

Жылжымалы құрамның өлшемі-көлденең көлденең (жолдың осьіне 
перпендикуляр) пішін, онда сыртқа шықпастан, тікелей көлденең жолда 
орнатылған бос және бос жылжымалы құрамды орналастыру керек. Жүкті 
тиеу габариті (контур 3) - ашық жылжымалы құрамға тиелген жүктің шекті 
көлденең кескіні. Жылжымалы құраммен тасымалданатын жүктердің тік 



142

   
  

жазықтықта бүйірлік (4-аймақ) және жоғарғы (5-аймақ) габаритсіздігі болуы 
мүмкін. Аймақ кескінінің шегінен шығатын немесе биіктігі 5300 мм асатын 
жүктер аса габаритті жүктерге жатады. Габаритті емес жүктерді өткізу 
кезінде түйіспелі аспаның жай-күйін бақылау қажет. ӘЖ сымдарының аспа 
биіктігін F салбыраудың ең жоғары жебесімен өлшейді: аралықта - сымның 
төменгі нүктесінен жерге дейін; автомобиль жолымен қиылысқан кезде -
оның жүріс бөлігінің бетіне дейін; темір жолмен қиылысқан кезде - рельс 
басының деңгейіне дейін. Аралықтар мен станциялардағы сымдарды ілудің 
ең төменгі биіктігі 5.37-суретте көрсетілген.

B зигзагтары, ток қабылдағыштың осьіне қатысты шығарулар және 
рельс басының деңгейінен жоғары түйіспелі сым аспасының биіктігі 
тіректерде, аралықтың ортасында, сондай-ақ жасанды құрылыстардың 
астында өлшенеді (сурет.5.39).

Жерден оқшаулағыш штангамен өлшеу. Жолдың тікелей телімінде 
жерден оқшаулағыш жолақ байланыс сымына тігінен ілінеді. Шаблон 
рельстердің бастарына шаблон шкаласындағы нөлдік бөлу жолдың осьіне 
сәйкес келетін етіп орнатылады [45].

Сур.5.37 - Аралықтар мен станциялардағы сымдарды ілу биіктігі

Шаблон шкаласының оқшаулағыш штанганың осьімен қиылысқан 
жерінде зигзаг және байланыс сымының шығарылуы өлшенеді. Түйіспелі 
сым аспасының биіктігін рельс басының деңгейіне дейін оқшаулағыш 
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штангадағы өлшеу сызғышымен анықтайды. Жолдың қисық бөлігінде зигзаг 
және байланыс сымының шығуы келесідей анықталады

                                b = 4hl,                                                     (5.14)   

мұндағы h - сыртқы рельстің көтерілуі;
l-жол осьінен оқшаулағыш штангаға дейінгі қашықтық.
Формулада жол осьі мен сыртқы рельс арасында оқшаулағыш 

штанганы орналастыруға арналған " + "белгісі, оның жол осьі мен ішкі рельс 
арасында орналасуына арналған" — " белгісі бар. Сыртқы рельстің h биіктігі 
саяхат үлгісіне орнатылған деңгеймен анықталады. Өлшеу дәлдігі жел болған 
кезде және сымдар шайқалған кезде төмендейді.

Айна құрылғысымен шаблонмен өлшеу. Зигзагты өлшеу немесе 
байланыс сымын шығару үшін шаблон рельстердің басындағы жолдың 
осьіне перпендикуляр орнатылады. Айналы аспап үлгі бойынша түйіспелі 
сым мен аспап айнасындағы ортаңғы қатері бар бұрандаті біріктіргенге дейін 
жылжытылады. Зигзаг айна құрылғысының оң жағындағы шаблон шкаласы 
бойынша есептеледі. Рельс басының деңгейінен байланыс сымының 
аспасының биіктігін анықтау үшін екі өлшеу жүргізіледі: біріншісі - өлшеуге 
ұқсас; екінші айна үшін контакт сымының зигзагы немесе шығарылуы, 
Контакт сымы мен бұранданың шағылысуы құрылғының айнасындағы 
экстремалды қатермен үйлескенге дейін шаблон бойынша оңға немесе солға 
жылжытылады. Қашықтық шкаласы бойынша шаблонда арасындағы екі 
өлшеумен [45].

Сур.5.38 - Рельс басының деңгейінен жоғары Байланыс сымының 
аспасын өлшеу
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5.7 Электр монтаждау жұмыстарын орындауға арналған аспаптар, 
құралдар мен құрылғылар

5.7.1 Электр монтаждау жұмыстары кезіндегі құралдың негізгі 
түрлері мен мақсаты

Монтаждау жұмыстарына арналған мүкәммал мен құралдар электр 
сымдарының түріне байланысты әртүрлі мақсаттағы жиынтықтармен 
дайындалады және тапсырыс беріледі. Алайда, төменде суретте көрсетілген. 
5.39 аспаптардың тізбесі кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында 
жұмыс істеген кезде электр жабдығын монтаждау мен пайдалануды орындау 
үшін жеткілікті.

MPOT-қа сәйкес, бұрағыштарда, розеткаларда және электр 
жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын басқа қол құралдарында 
оқшауланған тұтқалар болуы керек. Сонымен қатар, ИПИС-ке сәйкес 
бұрағыштарда білек оқшауланған болуы керек, білектің ұшындағы жұмыс 
аймағын қоспағанда, ол 10 мм-ден аспауы керек.

MPOT-қа сәйкес кез-келген электр жұмыстарын жүргізу кезінде 
міндетті талап-кернеу көрсеткіші (5.39-сурет) және портативті жерлендіру
құрылғысы (сурет) арқылы жұмыс орнын дайындау. 5.40).

1-дөңгелек тістеуік, 2 – тістеуік, 3 – тістеуік, 4 – тістеуік, 5 – тістеуік (газды), 6 –
құрама тістеуік, 7– бүйір тістеуік, 8 – дәнекерлеуіш, 9 – қалпақ, 10 – балға, 11 – кескіш, 12 
–буравчик, 13-бұрағыш жиынтығы. 14 – вице, 15 – шұңқыр, 16 – бұрғылау, 17 —файл, 18-

оқшауланған тұтқасы бар пышақ.

Сур. 5.39 - Электр монтаждау жұмыстарына арналған құралдар

Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын кернеу көрсеткіші 
ЕАТС сәйкес лицензиясы бар электр техникалық зертханада сыналуы және 
келесі сынақтың мерзімі туралы зертхананың биркасы болуы тиіс. Егер 
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сынақ мерзімі өтіп кетсе, ал көрсеткіш сыналмаса немесе оқшаулау мен 
зондтардың көрінетін зақымдануы болса, онда оны пайдалануға қатаң тыйым 
салынады.

Сур. 5.40 - Кернеу көрсеткіші

Жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету үшін жұмыс 
жүргізілетін жабдықтың ток өткізгіш бөліктері ажыратылып, жерлендірілуі
тиіс.

1-жерлендіру шинасы, 2-тірі бөлік.

Сур. 5.41 - Тасымалды жерлендіру қондырғысы

Әрине, жұмыс орнын диэлектрлік кілемде және диэлектрлік қолғапта
тұру керек.

5.7.2 Электр монтаждау жұмыстарына арналған жабдықтар мен 
материалдар

Электр қондырғыларын орнату кезінде әртүрлі электрлік материалдар 
мен бұйымдар қолданылады, олар орнатылған жабдықтың сенімділігі көбіне 
байланысты болады. Материалдар мен бұйымдарды таңдау электр 
қондырғыларын пайдалану шарттарымен анықталады.

Электр материалдары мен өнімдеріне электр сымдары мен электр 
желілеріне арналған сымдар мен кабельдер, монтаждау кезінде 
қолданылатын электр оқшаулау материалдары, орнату және бекіту 
бұйымдары, құю массалары, лактар, эмальдар, желімдер, дәнекерлеушілер 
және т. б.
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сым Электр тогының өткізгіші ретінде бір немесе бірнеше өткізгіш 
өткізгіштері бар металл сымдар қолданылады. 

Әрбір ядро бір немесе бірнеше бұралған сымдардан тұруы мүмкін. Бір 
өткізгіш сымы бар сым бір сымды, ал бірнеше сымы бар сым көп сымды деп 
аталады. 

Өткізгіш өткізгіштер мыс, алюминий және болаттан жасалған. Көп 
желілі сымның талсымдары бір-бірінен сенімді оқшаулануы тиіс.

Оқшаулағыш қабыққа және сым металына байланысты сымдар әртүрлі 
таңбаланған. Сымдардың белгілеуінде әріптер мыналарды білдіреді: бірінші -
өткізгіш өзектің материалы (а - алюминий, с - Болат; әріптің болмауы - мыс); 
екінші - сым (П); үшінші - оқшаулау материалы (р - резеңке, В -
поливинилхлорид, П - полиэтилен). 

а - алюминий а, б - болат алюминий АС және АСУ, в - мыс М, г - з-оқшауланған 
ПРГ, ДПРГ, ТПРФ, ПРШП және ППВ, АППВ

Сур. 5.42 - Электр сымдары

Кабельдер. Құрылымдық жағынан, кабель-бұл бір немесе бірнеше 
(алюминий немесе мыс) өткізгіштерден тұратын, бір-бірінен оқшауланған 
және алюминийден, Пластмассадан, резеңкеден немесе қорғасыннан 
жасалған герметикалық қорғаныс қабығына салынған өнім. Механикалық 
зақымданудан қорғау үшін кабельдер Болат таспалармен, жалпақ немесе 
дөңгелек сыммен оралып, брондалған деп аталады. Кейде мұндай кабельдер 
сыртқы жағынан антифункционалды қосылысқа малынған джут 
бұрандаларымен жабылған және жерге төсеу үшін қолданылады. Броньда 
қақпағы жоқ кабельдер жалаңаш деп аталады және үй ішінде немесе 
арналарда төселеді.
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Кабельдердің тағайындалуы өзектердің материалына және жабынның 
дизайнына байланысты. Кабельдер маркасындағы әріптер мынаны білдіреді: 
бірінші - өзек материалы (а - алюминий; оның болмауы - мыс; О - әрбір 
өзекті жеке қорғасын қорғаныш қабығына бекіткенде), екінші - қабық 
материалы (с - қорғасын, а - алюминий, в-г - поливинилхлорид, Н -
жанбайтын резеңке) немесе өзек оқшаулағышы (Р - резеңке, П - марканың 
басындағы бірінші немесе екінші әріп - полиэтилен, В - поливинилхлоридті 
пластикат), үшінші - қорғаныш жабыны (а - асфальтталған, Б - Болат
сауытталған таспалармен, г - жалаңаш, к - дөңгелек сымдармен броньдалған, 
п - жалпақ сымдармен броньдалған, БН - жанбайтын сыртқы жабыны бар екі 
болат таспамен броньдалған, бл, БВ - әр түрлі жастығы бар екі болат
таспамен броньдалған, ЖВ - поливинилхлоридті пластикаттан шланг түрінде, 
в марканың соңында - тік төсемдер үшін сіңірілген оқшаулағышы бар).

а - қағаз оқшауламасы бар күштік сауытталған, Б - резеңке оқшауламасы бар 
қарусыз күштік, в - бақылау сауытталған; 1 - джут жабындысы, 2 - Болат таспадан 

жасалған сауыт, 3 - кабельдік иірімбұранда, 4 - қағаз қабаты, 5 - қабық, 6, 8-белдік және 
қағаз оқшауламасы, 7-толтырғыш, 9-тоқ өткізгіш өзек

Сур. 1.20

5.7.3 Дәнекерлеу, қалайылау әдістері
Екінші тізбектерді панельдерге, шкафтарға, қалқандарға, сондай-ақ 

тарату құрылғыларына орнатқан кезде, негізінен мыс сымдары бар Орнату 
сымдары қолданылады. Сымдарды жалғаудың бір түрі-оларды бір-бірімен 
дәнекерлеу. Күшті қосылысты алу үшін қосылатын беттерден оксид 
пленкасын алып тастап, қатты және сұйық металдардың өзара әрекеттесуіне 
жағдай жасау керек. Оңай балқитын байланыстырушы металдың 
дәнекерленген бөліктерінің материалымен өзара әрекеттескен кристалдану 
кезінде дәнекерлеу қосылысы пайда болады.

Дәнекерлеу-бұл қатты балқитын (негізгі) және сұйық толтырғыш 
металдың (дәнекердің) өзара әрекеттесуі нәтижесінде қосылысты алудың 
физика-химиялық процесі. Осы өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болған 
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өтпелі қабаттар тігістің шекараларында және бөліктердің қосылған 
беттерінде адгезиялар деп аталады. Дәнекерлеу кезінде тігістің пайда болуы 
дәнекер қосылған бөліктер арасындағы бос жерлерді толтыру арқылы жүреді, 
яғни.дәнекерлеу процесі капиллярлық ағыммен байланысты. Дәнекерлеудің 
артықшылықтарының бірі-өнімді құрайтын көптеген элементтерді бір
уақытта біртұтас тұтасқа қосу мүмкіндігі. Сондықтан, дәнекерлеу, 
біріктірудің басқа әдісі сияқты, жаппай өндіріс жағдайларына сәйкес келеді. 
Ол гетерогенді металдарды, сондай-ақ металдарды шыны, керамика, графит 
және басқа металл емес материалдармен біріктіруге мүмкіндік береді.

Дәнекерлеу кезінде дәнекерленетін бөліктердің шеттері ерімейді, 
сондықтан қыздыру кезінде өнімнің қажетті пішіні мен өлшемдерін сақтау 
оңайырақ. Төмен температуралы дәнекерлеу қосылатын бөліктердің металл 
құрылымы мен қасиеттерін өзгеріссіз сақтауға мүмкіндік береді. 
Дәнекерлеудің маңызды артықшылығы-дәнекерленген қосылыстардың 
ажыратылуы-оны орнату және жөндеу жұмыстарында қажет етеді.

Технологиялық процестің ерекшеліктері мен ерекшеліктеріне сәйкес 
дәнекерлеу жіктеледі:

дәнекерлеу кезінде қатты және сұйық металдардың өзара әрекеттесу 
сипаты бойынша;

дәнекерлеу қосылысының пайда болу технологиясының 
ерекшеліктеріне сәйкес;

қыздыру әдістері бойынша.
Дәнекерлеу қосылысының пайда болу технологиясының 

ерекшеліктеріне сәйкес (дәнекерлеу режимі, дәнекерлеуді енгізу әдісі, 
тігістің пайда болуы) капиллярлық, диффузиялық, түйіспелі-реактивті, 
реактивті-ағынды және капиллярлы емес дәнекерлеу бөлінеді.

Дәнекерлеу кезінде пайда болған қосылыс құрылымы мен құрамы 
жағынан гетерогенді, құйылған қабатты (тігіс), адгезияны, диффузиялық 
және кристалданған аймақтарды қамтиды.

Қыздыру көзіне байланысты дәнекерлеудің келесі түрлері болуы 
мүмкін: дәнекерлеу үтігі, жалын, электр доғасы, электр кедергісі, индукция,
экзотермия, электронды сәулемен дәнекерлеу, лазер, пешпен дәнекерлеу, 
балқытылған тұзға батыру, балқытылған дәнекерге батыру, дәнекерлеу 
толқыны, электролитті дәнекерлеу, қыздырылған қалыптарда дәнекерлеу, 
инфрақызыл сәулелер, жылыту төсеніштері және қыздырылған блоктар.

Сур. 5.44 - Электр дәнекерлеуіш
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Дәнекерлеуішпен жылытудың қарапайым әдісі технологияның 
көптеген салаларында және күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. 
Қарапайым дәнекерлеу үтігі тұтқасы бар болат шыбыққа бекітілген мыс 
ұшты ұшынан тұрады.

Қыздыру әдісі мен құрылымына қарамастан, дәнекерлеушінің негізгі 
мақсаты – дәнекерлеуді балқығанға дейін қыздыру, балқытылған дәнекерді 
жинақтау және оны дәнекерлейтін бұйымға жағу, металды дәнекерлеу 
орнында қыздыру, сондай-ақ балқытылған дәнекердің артық мөлшерін алып 
тастау.

Қалайылау-тотығудан және тоттанудан қорғау үшін қандай да бір 
металл бетінің қалайының жұқа қабатымен жабу. Бұл қалайы қабаты жарты 
деп аталады. Мұндай жабындар бөлшектердің бетіне қолданылады:

қиын балқитын металдарды дәнекерлеу процесін жеңілдету 
(технологиялық жабындар);

дәнекерлеуші мен дәнекерленетін металдың жағымсыз өзара 
әрекеттесуінің алдын алу (тосқауыл жабындары);

дәнекерлеуді қолдана отырып, дәнекерлеу процесін жеңілдету;
дәнекерленетін металл бетінің қажетті кеуектілігі (вакуумды тығыз 

қосылыс алу қажет болған жағдайда);
металл емес материалдарды (керамика, графит және т.б.) 

дәнекерлеуді қамтамасыз ету.
Дәнекерлеу орнына жағылған жабын дәнекерленетін 

материалмен берік ұсталуы тиіс. Еріксіз технологиялық өңдеу процесінде 
кейінгі қыздырулар кезінде жағылған жабындар ісінбеуге және 
қабыршақтанбауға тиіс.

Өнімдерді сүрту және батыру арқылы қалайылау кеңінен 
қолданылады. Өнімді сұйық дәнекерге батыру арқылы ыстық жабынды 
балқытылған флюс қабаты арқылы немесе сұйық флюске батыру арқылы, 
содан кейін балқытылған дәнекері бар ваннаға жасауға болады [55].

Сур. 5.45 - Батыру арқылы қалайылау
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5.8 Электр монтаждау жұмыстарының технологиясы

5.8.1 Әр түрлі маркалы сымдарды дәнекерлеу арқылы қосу

Алюминий өзектерін дәнекерлеу арнайы дәнекерлеуші көмегімен 
жүзеге асырылады, оның балқу температурасы алюминийден төмен. Оксид 
пленкасы дәнекерлеу кезінде тікелей механикалық түрде алынып тасталады, 
дәнекерлеу орнын дәнекерлеуші таяқшамен немесе арнайы щеткамен 
сүртеді. Кестеде. 5.5 алюминийді дәнекерлеуге арналған дәнекерлердің 
құрамы мен балқу температурасы келтірілген.

Бұл сатушылардың сипаттамалары әртүрлі. Сонымен, ЦА15
дәнекерлеуі жоғары механикалық беріктігі мен коррозияға төзімділігімен 
ерекшеленеді, сондықтан дәнекерлеу алаңын коррозиядан қорғаудың арнайы 
шараларын қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл дәнекерлеудің басты кемшілігі-
жоғары балқу температурасы, бұл дәнекерлеу кезінде өзектерді оқшаулаудың 
қызып кету қаупіне байланысты оны электрлік тәжірибеде қолдануды 
шектейді.

5.5.-кесте - Алюминийді дәнекерлеуге арналған дәнекерлердің құрамы 
мен балқу температурасы.
Дәнекерлеуші 

бренд
Балқу 

температурасы. 
Дәнекер құрамы, %

Мырыш Қалайы Мыс алюминий
А 400-425 58-58,5 40 21.5 -

ЦО12
Мосэнерго

500-550 88 12 - -

ОА15 550-600 85 - - 15

ЦО12 дәнекерлеуі төмен балқу температурасына ие, бірақ коррозияға 
қарсы жеткілікті қарсылыққа ие емес. Ол муфталардың ішіндегі кабельдердің 
алюминий өткізгіштерін дәнекерлеу үшін қолданылады, олардың 
герметикалық тығыздалуы дәнекерлеу орнына ылғал мен ауаның енуіне жол 
бермейді.

Дәнекерлеуші А төмен балқу температурасына ие және ЦО12
дәнекерлеушісіне қарағанда коррозияға қарсы тұрады. Алайда, а дәнекерімен 
дәнекерлеу орындары ылғалға төзімді лакпен жабылып, Мұқият оқшаулануы 
керек.

Алюминий өткізгіштерін дәнекерлеу кезінде жылу көзі ретінде пропан-
Бутанмен толтырылған баллондары бар арнайы құралдар жиынтығы немесе 
сыйымдылығы 0,51 л дәнекерлейтін бензин шамы қолданылады.

Материалдар: ПОС-ЗО дәнекері, канифоль немесе дәнекерлейтін май, 
жабысқақ оқшаулағыш лента, зімпара немесе шыны тері, оқшауланған 
сымдардың бөліктері.

Электрлік монтаждау практикасына сығымдау, электрмен дәнекерлеу, 
термиттік дәнекерлеу әдісі енгізілгенге дейін мыс өзектерін дәнекерлеу 
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арқылы байланыстыру және аяқтау әдісі негізгі болды. Енді бұл әдістер 
үлкен еңбек сыйымдылығына байланысты шектеулі қолданылады.

Мыс өткізгіштерін дәнекерлеу үшін дәнекерлеуші, сондай-ақ басқа 
қалайы-қорғасын сатушылар қолданылады. Бұл дәнекерлердің құрамы және 
олардың балқу температурасы кестеде келтірілген. 5.6.

Ағын ретінде Канифоль, стеарин немесе дәнекерлеу майы (дәнекерлеу 
майы) қолданылады.

Кішкентай бөлімдердің мыс өткізгіштерін дәнекерлеу үшін 
канифольмен толтырылған дәнекер түтіктері немесе дәнекерлеу алдында 
буынға қолданылатын алкогольдегі канифоль ерітіндісі қолданылады. 
Шешім келесідей дайындалады. Ректификат спирті шыны ыдысқа құйылады 
және оған ұсақ ұсақталған канифольдің массасы бірдей мөлшерде құйылады. 
10 мм2 дейінгі көлденең кескіні бар дәнекерлеу әдетте дәнекерлеуішпен, ал 
16-240 мм2 кескіні бар дәнекерлеу лампасы немесе саптамасы бар пропан-
бутан қыздырғышымен жүзеге асырылады.

5.6-кесте - Мыс талсымдарын дәнекерлеуге арналған қалайы-қорғасын 
дәнекерлер

Маркасы Құрамдас бөліктердің массасы*, % Балқу 
температурасы. қалайы сурьма Fe2O3, артық емес

Мыс висмут мышьяк
ПОС-61
ГТОС-50
Мұрын-40
СЕ-ЗО

59—61
49—50
39—40
29—30

0,6 – 0,8
1,0—1,2
1,5-2
1,5-2

0,8
0,1
0,1
0,15

0,1
0,1
0,1
0,1

0,05
0,05
0,05
0,05

225
230
235
245

* Қалған масса-қорғасын.

5.8.2 Электр орнату бұйымдарын бөлшектеу және жөндеу: 
ажыратқыштар, штепсельдік розеткалар, шанышқылар

Жоғары сапалы розеткалар мен айырғыштар ұзақ уақыт жұмыс істейді. 
Бірақ оларда проблемалар басталатын ресурс бар. Егер ешқандай шара 
қолданылмаса, онда олар электр орнату жабдығының толық істен шығуына 
әкеледі. Әрқашан проблемалы Розетканы немесе қосқышты дереу ауыстыру 
қажет емес.

Розеткалардағы контактілерді жылытудың және оларға қосылған 
жабдықтың жұмысындағы үзілістердің жиі кездесетін себебі-олардың 
байланыс жүйесінің әлсіреуі. Мәселені жою үшін контактілерді үйрек 
таяқшаларымен Мұқият қысу керек. Егер штепсельдік ұштардың әлсіз 
қысылуына байланысты контактілер тотықтырылса немесе күйіп кетсе, онда 
олар кішкене құмырамен немесе файлмен тазаланады. Штепсельдің 
контактілерін тазалау керек. Содан кейін, жөндеуден кейін оны қаншалықты 
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жоғары деңгейде ұстап тұрғанын анықтау үшін штепсельді розеткаға салу 
керек.[61]

1-шанышқының түйреуіштеріне арналған тесіктер; 2-қорғаныс түйреуішіне 
арналған тесіктер; 3-қуат сымдарының түйреуіштерінің розеткалары; 4-жерлендіру

істікшесінің розеткасы;

Сур. 5.46 - Розетка.

Коммутаторға тән ақаулық-қосылған кезде байланыстың болмауы. 
Электр сымына қосылған Ажыратқышты индикатор арқылы тексеруге 
болады. Ажыратылған күйде фаза жалпы терминалда болады, қосылған кезде 
ол басқа терминалда пайда болады. Егер ажыратқыш блоктық (көп кілтті) 
болса-олардың әрқайсысы жабылған кезде фаза тиісті терминалда пайда 
болады [61].

1-корпус; 2 - істікшелі істік; 3 - істікшелі бұранда; 4 - басу планкасы; 5-бекіту 
бұрамасы.

Сур. 5.47 - Ашаны бөлшектеу
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5.8.3 Электр орнату бұйымдарын, күштік және жарықтандыру 
қалқандарын монтаждау

Тарату қалқандары мен басқару және қорғау қалқандарының 
панельдері алдын ала дайындалған негізге (бұрыштан, арналы болаттан 
жасалған рамаға) қатаң тігінен орнатылады. Өлшеу құралдары мен 
құрылғыларын ашыңыз, тазалаңыз және орнатыңыз, байланыс жүйесінің 
жарамдылығын тексеріңіз және оларға коммутация сымдарын қосыңыз. 
Префабрикалық шиналарды орнатыңыз, олардың байланыс беттерін алдын-
ала тексеріңіз. Магниттік стартерлер, контакторлар және басқа құрылғылар 
түйме станцияларымен бірге 15001700 мм биіктікте алдын-ала дайындалған 
фиксациялаушы құрылғыларына тік күйде орналастырылады. Контроллер 
немесе командалық аппарат тірек бетіне көлденеңінен орнатылады, 
сондықтан штурвалдың еден деңгейінен биіктігі 1100 мм — ден аспайды, ал 
іске қосу реостаты ұшқышының биіктігі 700-800 ММ.

Іске қосу аппаратурасын, магнитті іске қосқыштардың қаптамаларын, 
басқару түймелерін және контакторларды бекітуге арналған металл 
конструкциялар жерлендіру өткізгіштерінің көмегімен жерге тұйықталады 
[59].

Жарықтандыруды басқару тақталарын орнату негізінен екі кезеңде 
жүзеге асырылады.

Бірінші кезеңде құрылыс жұмыстарын жүргізумен бірге жобаға сәйкес 
ендірілген бөліктер орнатылады, қалқанға кабельдік трассалар төселеді, 
жерлендіру желісі дайындалады. Сондай-ақ, орнату жұмыстары басталғанға 
дейін жарықтандыру желісі, жерлендіру магистралі, кабельдерді бекіту үшін 
тірек конструкциялары орнатылады.

Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін сіз жарықтандыру тақтасын 
орнатудың екінші кезеңіне өтуіңізге болады, ол қалқанды тікелей орнатудан, 
кабельдерді алдын-ала дайындалған жолдарға төсеуден, кабельдік 
муфталарды орнатудан, кабельдерді қосудан тұрады.

Қалқандарды орнату қатаң тік күйде жүреді. Мұны істеу үшін Сіз 
деңгейді немесе тіктеуішті пайдалана аласыз. Қалқанның құбырлардан 
қашықтығы 50 сантиметрден кем болмауы тиіс. Қуыстардағы қалқандарды 
бекіту кергіш болттардың (салынатын бөлшектердің) немесе дюбельдердің 
көмегімен жүзеге асырылады.

Заманауи жарықтандыру панельдерінің дизайны оларды әрлеу 
жұмыстары басталғанға дейін орнатуға мүмкіндік береді.  Қауіпсіздік 
стандарттарына сәйкес (қалқандардың көптеген модельдерінің IP 31 қорғау 
дәрежесі бар) міндетті түрде қалқанды жерлендіру магистраліне қосу қажет 
[62]
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а

б

а — жалпы көрініс, б-схема
Сур. 5.48 - Тұрғын үйдің жарықтандыру электр қондырғысының ШВУ-

5 енгізу-тарату құрылғысы
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Сур. 5.49 - Жарықтандыру қалқандарының схемасы

5.8.4 Жарықтандыру электр қондырғыларын, жетектерді жөндеу
Жөндеу кезінде диффузорлардың, экрандаушы торлардың, 

шағылыстырғыштардың, патрондардың, шам ұстағыштардың, 
дроссельдердің, стартерлердің, қорғаныс аппараттарының болуын, 
тұтастығын және сенімділігін, түйіспелі қосылыстардың сенімділігін, 
зарядтау сымдарының оқшаулану жағдайын, шамның төбеге, қабырғаларға, 
бағандарға және бөлменің басқа құрылымдарына Бекітілу беріктігін 
тексеріңіз.

Магистральдық және топтық қалқандарды жөндеу кезінде 
сақтандырғыштар мен автоматтардың байланыс беттерін тотықтардың, кір 
мен шаңның болуы тұрғысынан тексеріңіз. Түйіспелі қосылыстар тартылады, 
ал күйген немесе балқыған — күйіктен және металл ағынынан тазартылады, 
сүртіледі және бұрандалармен немесе бұрандалармен бекітіледі. Ақаулы 
аппараттар ұқсас жаңа немесе жөнделгендермен ауыстырылады. 
Сақтандырғыштардың балқымалы кірістірулерінің номиналды токтарының 
нақты жүктеме токтарына сәйкестігін тексеріңіз. Қалқандар мен шкафтарда 
жарамды құлыптар және есіктердің сенімді тығыздалуы болуы тиіс.
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Жарықтандырудың электр сымдарын жөндеу кезінде оқшаулағыш 
тіректердің (оқшаулағыштардың), оқшаулағыш түтіктер мен шұңқырлардың 
жай-күйіне, қабырғалар немесе жабындар арқылы сымдар мен кабельдердің 
өту орындарындағы және еден бетінен 1,5 м биіктіктегі сымдарды 
механикалық зақымданудан қорғауға назар аударылады. Ақаулы 
оқшаулағыштар мен басқа оқшаулағыш бөлшектер жаңаларына 
ауыстырылады. Оқшаулағышы бұзылған сымдардың орындары дереу 
оқшауланады немесе сымдардың телімлері жаңаларымен ауыстырылады. 
Зақымдалған штепсель розеткалары, айырғыштар жаңаларына 
ауыстырылады.

Жарықтандыру сымдарын жөндеу кезінде жерлендіру контуры мен 
жерлендіру сымдарының жай-күйін, сондай-ақ барлық аппараттар мен 
сымдардың конструкцияларға Бекітілу жай-күйін тексереді. Жерлендіру 
өткізгіштерінің бекітпелерінің немесе қосылыстарының әлсіреген немесе 
ақаулы орындарын дереу қалпына келтіреді. Кабель және құбыр сымдарын 
бекітудің жыртылған, майысқан қапсырмалары жаңаларына ауыстырылады 
[63].

5.8.5 Жарықтандыру электр қондырғыларын монтаждау
Жарықтандыру электр қондырғыларын монтаждау жұмыстарының 

құрамына электр сымдарының трассаларын және шамдар мен орнату 
бұйымдарын орнату орындарын таңдау және белгілеу, тесу жұмыстары, 
бекіту жұмыстары, түйіспелі қосылыстарды орындау, сынау және 
пайдалануға беру кіреді.

Құрылыс конструкцияларында атыздар мен тесілген тесіктерді тесу, 
қалқандар мен орнату бұйымдарына арналған ұяларды орнату, сымдар мен 
кабельдердің талсымдарын жалғау арнайы электр аспабымен: атыз 
кескіштермен, электр бұрғымен және т. б. орындалуы тиіс.

Болат құбырларды бүгу үшін қол құбыр иілгіштері қолданылады: 
диаметрі 24 мм-ге дейінгі құбырлар үшін механикалық (ТРТ-24) және 
диаметрі 50 мм-ге дейінгі құбырлар үшін гидравликалық (РТГ-2).

Кабельдердің сымдары мен талсымдарын гильзаларға жалғау және 
ұштықтармен ұштау әртүрлі механикалық, гидравликалық және 
электрқозғалтқыш престеу механизмдерімен жүргізіледі. РМП-7м қолмен 
механикалық пресс, гидравликалық (ПГР-20, РМК-7м) және қолмен (ПК-ЗМ) 
қысқыштар кеңінен қолданылады.

Электр монтажы кезінде электрлік бұрғылағыштар Өтпелі және соқыр 
тесіктер үшін, сымдардан сым оқшаулауын кесу және алып тастау үшін КСИ-
2м кенелері, сондай-ақ өзектерді тістеу үшін кеңінен қолданылады.

Шамдарды орнату оны нығайтудан және сымдарды қуат желісіне 
қосудан тұрады. Салмағы 10 кг дейінгі шамдар сақинаның немесе 
қапсырманың көмегімен ілмекке немесе түйреуішке ілінеді. Жарылу қаупі 
бар үй-жайларда шырақтың корпусы Болат құбырға бұранда арқылы 
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бұралады (оған зығыр майымен, сүрекпен немесе қосылысты 
герметизациялау үшін ақпен майланған кендір оралған).

Шам қабырғаға, бағанға және фермаға орналастырылған кезде, ол 
зауыттық кронштейндердің көмегімен бекітіледі (сурет. 5.50, а). 
Кронштейндер розеткасы желіге қосылған штепсель қосқышымен 
жабдықталған. Металл және темірбетон фермаларында шамдар 630 мм 
шығатын құбырлы кронштейндермен және 3/4 бұрандасы бар әртүрлі 
ұзындықтағы суспензиямен бекітіледі (сурет. 5.50, б).

Кабельдік сымдармен шам орнату профиліне екі Мб бұрандамен 
бекітіледі, ал қораптарға сымдарды орнатқан кезде шамды қораптың кез-
келген жеріне іліп қоюға мүмкіндік беретін арнайы ұстағыштар 
қолданылады.

1-науадағы кабельдер; 2-штепсель қосқышы; 3 - ПРА; 4 - көпір қоршауы: 5 -
кронштейн; 6 - шам; 7 - Кулон К475; 8 - ферма; 9-ШЫҰ шинасы.

Сур. 5.50 - Көпір (а) қоршауында және металл фермасында шырақтар 
Орнату (б)

5.8.6 Аспаптардың көрсеткіштерін белгілеу
Рельс-жер Потенциалы тұрақты ток телімлерінде жоғары құрылғымен 

өлшенеді. Құрылғының оң қысқышы оқшауланған сыммен тарту рельсіне, ал 
теріс — Болат штангаға қосылады.

Өлшеулерді дайындау және орындау барысында рельс пен өзекке 
қосылған кезде Электр байланысының сенімділігіне назар аудару керек.

V+ V− Потенциалдар және 1012 аралықтан кейін бір жол үшін 
өлшенеді. Аспаптың көрсеткіштері 10 с-тан кейін 30 минуттан кем емес 
уақытта жазылады. Оң және срV+ теріс срV− потенциалдардың орташа мәндері 
формулалармен анықталады:
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мұндағы n -нөлді қоса алғанда, өлшеулер саны; m - әлеуеттерді өлшеу 
саны ( V+ ; V− ). Тірек тартқыштарының оқшаулауы вольтметрдің көмегімен 
тексеріледі.

Сур. 5.51 - Әлеуетті өлшеу

Рельс-тірек тізбектерінің кедергісін және түйіспелі тораптың орB −

металл тіректерінің жерлендіру кедергісінің рельс-консолін крВ − өлшеу 
рельс—тірек тізбегі бойынша және темір - бетон тіректері-рельс-консоль 
тізбегі бойынша өлшенеді. Өлшеулер 5.51 суретте көрсетілгендей М-416
немесе МС-08 типті мегаомметрмен орындалады. Аспапта өлшеу шектерін 
ауыстырып қосқыш 1 қалыпқа, өлшеу схемасын ауыстырып қосқыш —
"реттеу"жағдайына қойылады. Генератордың тұтқасын секундына екі 
айналым жиілігімен бұраңыз және шкаланың қызыл белгісіне көрсеткі 
орнатыңыз. Генератордың тұтқасын айналдыруды тоқтатпай, өлшеу 
схемасының қосқышы "реттеу" позициясынан "өлшеу" күйіне ауысады және 
құрылғы шкаласы бойынша рельс - тірек тізбегінің кедергісі анықталады. 
Өлшеуді аяқтағаннан кейін аспапты тіректен және рельстен ажыратып, 
түйіспелі торап тірегінің жерлендірілуін қалпына келтіреді [45].

Егер тіректің кедергісі, мысалы, темірбетон, 1000 Ом-нан асса, 
резистор 1 кОм кедергісімен қысқыштарға 1I қосылады және 2I .

Рельс-консоль тізбегінің нақты кедергісі график бойынша анықталады. 
Мысалы, егер құрылғының оқылуы 850=пR Ом болса, онда 5500=R Ом 
тізбегінің нақты кедергісі. Рельс-консоль тізбегінің кедергісінің орташа 
жылдық мәнін алу үшін А коэффициенті енгізіледі және кедергі формула 
бойынша анықталады

                         ARR ="                                              (5.16)
мұнда  3,02,0 −=A
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Ағып кету тогын өлшеу. Анодты және белгі ауыстыру аймақтарындағы 
ағу токтары металл және темірбетон тіректері іргетастарының жер асты 
бөлігі үшін, катодты аймақтарда — темірбетон тіректерінің жер үсті 
бөліктері үшін қауіпті.

Сур. 5.52 - Рельс-тірек кедергісін өлшеу және рельс консулы

Өлшеу үшін амперметр оқшауланған сыммен тартқыш рельс пен 
тірекке қосылады және оны қорғаныс ұшқынымен шунттайды.

10 С аралығымен журналға ағып кету токтарының лездік мәндері 
жазылады. Өлшеу кезеңінде әр жол бойынша кем дегенде бір пойыз өтуі 
керек. Орташа ағып кету тогы формула бойынша анықталады

                  ∑= n
ср II

1
                                                  (5.17)

мұндағы n -санақ саны.

Рельстерден ағып кету токтарының және рельс—консоль тізбегінің 
кедергісінің нормалары кестеде келтірілген. 5.10. Өлшеу нәтижелері 
байланыс желісі қашықтығының металл және темірбетон тіректерінің 
кітабына енгізіледі.[45]

5.10‑кесте.
Байланыс желісінің 

темірбетон 
конструкциялары

kpR − МПа, 
кем емес

, мА,
көп емес

kpR − МПа, кем емес

Тіректер

Секциялау бекеттерінің 
және пункттердің 

іргетастары
параллель

қосылыстар

1 В-қа 25
+

1 В-қа 10
+

40

100

10000

500



160

   
  

Сур. 5.53 - Ағып кетуді өлшеу

5.9 Дәнекерлеу жұмыстарының түрлері мен әдістері

5.9.1 Дайындық-дәнекерлеу жұмыстары

Металл дайындамаларды дәнекерлеу тек электродпен немесе газ 
қыздырғышымен жұмыс істеу ғана емес. Бұл түпкілікті нәтиженің сапасына 
әсер ететін бірнеше позиция. Атап айтқанда: металды дәнекерлеуге 
дайындау, дәнекерлеу режимін таңдаумен дәнекерлеу аппаратын орнату 
және, әрине, процестің өзі. Тағы бірнеше ұпай бар ,бірақ олар аз [51]

Сонымен, тұжырымдамаға не кіреді – бөлшектерді дәнекерлеуге 
дайындау. Мұнда процестің өзін жеңілдететін және дәнекерлеудің сапалық 
сипаттамаларын арттыратын операциялардың үлкен тізімі бар. Металл 
дайындамаларды қоспас бұрын дайындық процесіне мыналар кіреді:

• түзету;
• таңба;
• қажет болған жағдайда дайындамаларды ию;
• дәнекерленетін бөлшектердің жиектерін бөлшектеу және тазалау;
• қосылуды бастамас бұрын құрылымдарды құрастыру.

5.9.2 Дәнекерленген құрылымдарды құрастыру және бақылау

Құрастыру-дәнекерленетін бөлшектерді бір-біріне қатысты тиісті 
жағдайға орнату.

Буын қосылыстарын құрастыру кезінде құрастыру саңылауларына 
және шеткі жиектердің ығысуына назар аударылады. Бұл шамалардың ұлғаю 
жағына ауытқуы күйікке әкеледі.

Дәнекерленген бөліктердің түйісу орнын көздің осьіне қатысты 
бақылау маңызды рөл атқарады. Ерімейтін электродпен дәнекерлеу кезінде 
доғалық аралықтың мөлшері бақыланады.
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Қабаттасатын қосылыстарды жинау кезінде қабаттасу мөлшері, ал 
таңбалы қосылыстарды дәнекерлеу кезінде дәнекерленетін бөлшектердің 
перпендикулярлығы бақыланады.

Жиналған бөлшектерді белгіленген күйде бекіту үшін, кейіннен 
дәнекерлеу немесе тасымалдау кезінде бөлшектердің жинаудан дәнекерлеу 
орнына ауысуын қорғайтын бекіту жүзеге асырылады. Прихватку жиі 
орындайды қолмен доғалы пісіру өтелген электродом. Бұл жағдайда 
шұңқырлар арасындағы қашықтық, шұңқырлардың ұзындығы және олардың 
саны бақыланады.

Шұңқырлардың сапасын тексеру кезінде олардың тазалығы мен 
биіктігіне назар аудару керек. Шлакпен ластанбаған ұстағыштар тігіс 
металында шлак қосылыстарының пайда болуына, ал жоғары биіктіктегі 
ұстағыштар — қайнатылмауға әкелуі мүмкін.

Шұңқырларды әрдайым нығайтуға жол берілмейді, өйткені ол 
дәнекерлеу аймағында дәнекерленбеуге немесе дәнекерлеу енінің 
төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Дәнекерленетін бөліктердің ұштарынан Жоғары сәйкес келетін 
буындарды дәнекерлеу кезінде дәнекерлеуді бастайтын және аяқтайтын 
Шығыс технологиялық жолақтары орнатылады. Планкалар дәнекерленген 
бөлшектерге сәйкес келетін жиектерді кесу қалыңдығы мен формасына ие 
болуы керек. Дәнекерленетін бөлшектері бар планкаларды жинау кезінде 
олардың тоғысу дәлдігі бақыланады. Тігістің басы мен соңын белгілеу 
кезінде, сызбада механикалық кесу қарастырылған кезде, Шығыс жолақтары 
қолданылмайды.

Жиналған, бірақ бір күн ішінде дәнекерленбеген конструкциялар қайта 
бақылауға жатады.

дәнекерленген қосылыстарды бақылау
Дәнекерлеуден кейін дәнекерленген қосылыстар әдетте VIC арқылы 

басқарылады. Дәнекерлеу тігісі мен тігіс жанындағы аймақ тексеріледі. 
Әдетте бақылау көзбен жүзеге асырылады. Көлемі 0,1 мм-ден аз беткі 
ақаулар анықталған кезде оптикалық құрылғылар қолданылады, мысалы, 4-7
есе үлкейту әйнегі. Оптикалық аспаптарды көзбен шолып қарау үшін оларды 
ұлғайту еселігін көрсете отырып қолдану қажеттілігі бақылауға арналған 
техникалық құжаттамада ескертілуге тиіс.

Сыртқы тексеру үшін қол жетімсіз дәнекерлеу қосылыстарын бақылау 
кезінде оптикалық құралдар, мысалы, икемді жарық өткізгіш түтіктерге
негізделген эндоскоп қолданылады.

Егер технологиялық процесс дәнекерленген жіктерді механикалық 
өңдеуді көздейтін болса, онда бақылау оны жүргізгеннен кейін де 
орындалады.

Термоөңдеуге жататын дәнекерленген бұйымдар да оны жүргізгеннен 
кейін бақыланады. Сыртқы тексеру, әдетте, дәнекерлеу стандарттары, 
сызбалар, техникалық шарттар мен дәнекерлеу нұсқауларының талаптарынан 
тігістер мен нүктелердің өлшемдері мен пішіні бойынша ауытқуды анықтау 
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мақсатында дәнекерлеу жіктерінің немесе нүктелерінің құрылымдық 
элементтерін өлшеумен біріктіріледі [51]

Дәнекерлеудің негізгі құрылымдық элементтері:
* тігістің ені;
* күшейту және балқыту биіктігі;
* арматурадан негізгі металға ауысудың тегістігі және т. б.
Дәнекерленген нүктелерде бақылау:
* оның пішіні мен диаметрі;
· тереңдігін іздерін;
* нүктелер арасындағы қашықтық және т. б.
Тексеру кезінде, әдетте, беткі тесіктерді, барлық типтегі және 

бағыттағы жарықтарды, ағындарды, күйіктерді, жыланкөздерді, кесінділерді, 
аяқталмаған кратерлерді, сынықтарды және басқа да ақауларды-
сәйкессіздіктерді анықтайды. Егер жол берілмейтін ақаулар анықталса, сапа 
қанағаттанарлықсыз болып саналады.

5.9.3 Әр түрлі болаттардан, түсті металдардан және олардың 
қорытпаларынан, шойындардан жасалған бөлшектерді барлық кеңістік 
жағдайында пісіру және кесу

Түсті металдар мен қорытпаларды дәнекерлеудің түрлері мен 
ерекшеліктері.

Түсті металдарды өздігінен дәнекерлеу кезінде қорытпалардың 
ерекшеліктерін білу қажет. Тұрмыстық техникада сапалы тігіс жасау қиын, 
отқа төзімді электродтарды, қорғаныс атмосферасын пайдалану керек.

Фазалық ауысу процесінде жеңіл компоненттер жоғалады, күйіп кетеді, 
бұл тігістің күйіне теріс әсер етеді. Қиын балқитын тотықтары – тағы бір 
мәселе. Кейде оксидті тесу үшін жұмыс тогын көбейту керек. Түсті металдар 
мен қорытпаларды дәнекерлеу кезінде Балқыма жиі ағып кетеді, 
балқытылған ваннаны оқшаулау қажет. Кейбір қорытпалар үшін оттегімен 
ғана емес, сонымен қатар ауаның басқа компоненттерімен байланысын 
шектеу керек. Азот кейбір қорытпалар үшін қорғаныс атмосферасы ретінде 
жарамайды.

Дайындық кезеңі-майлы дақтарды кетіру, бөлшектерді кірден тазарту. 
Оксидтер жылтырға дейін тазаланады, дәнекерленген беттер Жұмыс алдында 
маринадталады. Қалың бөліктерде жиектер пайда болады. Түсті металдар 
мен олардың қорытпаларын дәнекерлеу төменгі қалыпта жүзеге асырылады, 
кейбір аққыштық балқымалары сынапқа ұқсайды. Электродтарды таңдау, 
жұмыс режимі қорытпаның химиялық құрамына байланысты. Дәнекерлеу 
машинасын таңдағанда, қорытпаның дәнекерленуін дұрыс бағалау керек, 
балқу температурасын, дайындаманың қалыңдығын ескеру қажет.

Дуралумин, силумин, авмель және басқа алюминий негізіндегі 
қорытпалар дәнекерлеуде айтарлықтай ерекшеленеді. Алюминий электрод 
балқитын және ерімейтін электродтармен дәнекерленген, тұрақты ток 
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тудыратын жабдықты пайдаланады. Контактілер кері полярлыққа қосылады. 
Дайындамаларды алдын-ала жылыту ұсынылады:

• қалыңдығы 8 мм дейін – 200°С дейін;
• 8 мм – ден жоғары-400°с дейін.
Алюминийді 200-ге дейін дәнекерлейді, ал парақтың қалыңдығы 4 мм-

ге дейін, шеттерін алдын-ала кеспей. 4 мм-ден асатын дайындамаларда 
шеттері бұрышпен тегістеледі, токтарда қайнатылады, дайындаманың 
қалыңдығынан 35-40 есе көп (160 А дейін).

Газ ортасы жоғары деңгейде қолданылады, сондықтан бұлт тігістің 
пайда болуы мен қатаю процесінде жұмыс аймағынан ауыспайды. 
Шұңқырлар арасындағы қашықтық дайындаманың қалыңдығын ескере 
отырып жасалады:

5.10‑кесте.
Дайындаманың қалыңдығы, мм Шұңқырлар арасындағы қашықтық, мм

1,5 8-ге дейін
3 8-ге дейін
5 5 - 80
10 10 - 120
20 25 - 200

Электр доғасын жағатын отқа төзімді немесе көмір электродтары тігіс 
түбірінің сынуын болдырмау үшін қоспаға дұрыс бұрышта ұсталады.

- мыс және оның қорытпалары
Мыс қорытпалары, жездер, қола бірнеше жолмен дәнекерленген:
• азот атмосферасында электр доғалы дәнекерлеу;
• қолмен, жартылай автоматты, Автоматты аргон;
• шектеулі аймақта жоғары температура тудыратын катодты сәуле.
Қалыңдығы 2 мм-ге дейін түсті металдарды дәнекерлеу кезінде кері 

полярлықтың тұрақты тогы қажет. Қоспа ретінде құрамында 
дезоксидтендіргіштер көп болатын қалқымалы сым қолданылады. 
Қалыңдығы дәнекерленген дайындамалардың мөлшеріне сәйкес таңдалады. 
Қоспаның минималды диаметрі – 1,5 мм, максимум-8 мм. Мыс пен оның 
құрамы жоғары түсті қорытпаларды дәнекерлеу:

• тікелей полярлықты қолмен электр доғалы әдіспен металлдың 
шашырауын азайту үшін ұзындығы 35-тен 40 мм-ге дейін қысқа доғамен 
дайындалады (электродпен көлденең қозғалыстардан аулақ болу 
ұсынылады);

• аргон атмосферасында кері полярлық токпен; егер қорытпа 400°C-қа 
дейін балқып кетсе, қола сым дайындамалар қызып кетпеуі үшін жоғары 
жылдамдықпен түйіспеге жиналады.

Ағын ретінде бур немесе бур қоспасы бор қышқылы, ас тұзы, 
метилборат қолданылады.
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Никель қорытпалары
Никель негізіндегі түсті қорытпалар жоғары тұтқырлықпен, 

икемділікпен сипатталады. Никель бөлшектері 7001000°C температурада 
ериді, процесс қорытпаларды газдармен қанықтырумен бірге жүреді, тігіс 
кеуекті, сынғыш болады. Никель коррозияға төзімді болғанымен. Аргон 
доғасын дәнекерлеу кезінде ниобий, кремний және алюминий бар 
электродтар таңдалады. Балқымада марганец, магнийдің болуы да жөн.

Металлдың дәнекерленуі жоғарылайды, берік қосылыс пайда болады.
Никель қорытпаларымен жұмыс істеу үшін сізге тұрақты ток беретін 

дәнекерлеу машиналары қажет. Никель түсті дайындамаларды дәнекерлеу 
қорғаныс газын иондау үшін кері полярлық токта жүзеге асырылады, электр 
доғасы тұрақты болады. Кері полярлықпен жұмыс бөлігі электродқа 
қарағанда аз қызады. Бұл әсіресе кішкентай қалыңдықтағы бланкілерге 
қатысты. Ағымдағы потенциалды реттеу арқылы дайындаманың 
температурасын төмендетуге болады.

Балқытылған күйдегі Титан ауаның үш компонентімен қатты 
әрекеттеседі: оттегі, сутегі, азот. Олардың қорғаныс атмосферасындағы 
құрамын минимумға дейін азайту қажет. Егер Сізге сенімді тігіс қажет болса, 
Газ сапалы болуы керек. Ол жарықтар пайда болмас үшін қорғаныс 
атмосферасында салқындауы керек. Өнеркәсіптік көлемде титанды 
дәнекерлеу үшін герметикалық камералар қолданылады. Қолмен дәнекерлеу 
кезінде инертті газдың бұлты тігістен, аргоннан немесе гелийден жылжып 
кетпеуі үшін жұмыс аймағын қорғау керек, қоспалар бірінші немесе жоғары 
сұрыпты болуы керек. Жоғары тығыздыққа байланысты қорғаныс газы ауаны 
ығыстырады. Тұрақты ток өндіретін дәнекерлеу жабдықтары қолданылады. 
Түсті металды дәнекерлеу тікелей полярлық токпен жүзеге асырылады. 
Негізгі жылу жүктемесі дайындаманың бетіне шоғырланған, тігістің тамыры 
тереңдейді, доға тұрақты, металл аз шашырайды.

Магний бөліктерінде бүкіл жиек толығымен қайнатылады. Қалыңдығы 
10 мм-ден асатын дайындамалармен жұмыс істеу үшін айнымалы жоғары 
жиілікті ток тудыратын қуаты 380 В үш фазалы желіден жұмыс істейтін 
қуатты дәнекерлеу жабдықтары қажет. Кері полярлық кезеңдерде доға оксид 
пленкасын теседі, ол ериді. Жұмыс кезінде жылу өткізгіштігі төмен 
төсемдерді пайдалану ұсынылады.

Магний мен оның негізіндегі түсті металдарды дәнекерлеу гелий 
немесе аргонның атмосфералық қорғанысымен жүзеге асырылады, ол 
балқуды азотпен қанықтырудан қорғайды, тігіс көбіктенбейді, онда масштаб 
пайда болмайды. Жұмыс аймағына газ беруді доғаның жануына дейін 
бастайды, тігістің жоғарғы бөлігі ұстап тұрғанда 20 секундтан кейін 
тоқтайды.

Оксидтердің балқу температурасы мен қорғасынның өзі арасындағы 
айырмашылық 500°C-тан асады, қорғасын 327°C-та сұйық болады, 
оксидтерді 888°C-қа дейін қыздыру керек. Ыстық түсті қорытпаның үстіне 
стеарин, Канифоль кіретін ағындар қорғалған. Қорғасынның жабысуын 
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болдырмау үшін дәнекерлеу ваннасының қабырғалары бірдей ағындармен 
майланады.

Процестің күрделілігі шектеулі өзара ерігіштікте жатыр. Түсті 
металдар мен қорытпаларды бір-бірімен дәнекерлеу кезінде қосылыстың 
сенімділігін қамтамасыз ететін бірнеше технологиялар қолданылады:

• тігіс бөліктерге импульсті электронды сәулемен әсер ету арқылы 
қалыптасады, дайындамаларды жылыту жылдамдығы артады, жоғары 
температурада бөліктер орнатылады;

• қысыммен дәнекерлеу кезінде түсті металл құрылымдық тордың 
пластикалық деформациясы кезінде бөлінетін энергияға байланысты қызады, 
шоғырланған жылу энергиясы байланыс аймағында жиналады, бөлшектерді 
қосымша жылытудың қажеті жоқ;

• түсті гетерогенді Түсті металдарды дәнекерлеу үшін дайындамаларға 
жабысатын аралық қабат қолданылады, тігістердің сіңу қаупі азаяды;

• аргон ортасында гетерогенді Түсті металдарды автоматты, қолмен 
және жартылай автоматты дәнекерлеу жүзеге асырылады, электрод тігістің 
жоғары сапалы болуы үшін бөлшектерге перпендикуляр ұсталады.

Қорғаныс газы тотығу, түсті металды азот пен сутекпен қанықтыру 
дәрежесін төмендетеді. Жоғары температуралы ішкі әсер ету технологиялары 
дәнекерлеу жылдамдығын арттырады. Түсті металдардың аққыштығына 
байланысты Бос орындар толтырылады, буын арқылы қайнатылады.
Буферлік қабатты таңдау кезінде дайындамалардың компоненттік құрамы, 
қорытпалардың балқу температурасы ескеріледі [51].

5.9.4 Құрылымдар мен тораптарды дәнекерлеу технологиясы
Құрылымдарды дәнекерлеу технологиясының ерекшеліктері.
Айта кету керек, құрылымдарды дәнекерлеу технологиясы бірнеше 

міндетті кезеңдерді қамтиды және кешенді тәсілді қажет етеді. Бұл жерде біз 
дәнекерлеудің өзі және оның жаңа тиімді әдістері мен режимдерін жасау 
туралы ғана емес, сонымен қатар дәнекерленген қосылыстың сенімділігін 
арттыру үшін қажет заманауи материалдарды жасау туралы айтып отырмыз. 
Мысалы, өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын қазіргі заманғы 
конструкцияларды өндіру үшін дәнекерлеу жұмыстарына мінсіз сай келетін 
болаттардың жаңа маркаларын ойлап табу, сондай-ақ оларға жүктелген 
міндеттерді ескере отырып, дәнекерленген қосылыстарды есептеу мен 
құрастырудың жаңа технологияларын әзірлеу талап етіледі. 
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Сур. 5.55 - Дәнекерлеу қосылыстарының негізгі түрлері

Сондай-ақ, конструкцияларды дәнекерлеу технологиясы ең тиімді 
нәтижені қамтамасыз ете алатын жаңа дәнекерлеу процестерін құруды, 
неғұрлым жетілдірілген дәнекерлеу жабдықтары мен дәнекерлеу 
материалдарын әзірлеуді қамтиды. Дәнекерлеу процесінің барлық 
нюанстарын жасауға осындай Мұқият қараудың себебі-жыл сайын 
құрылыста да, өндірістің басқа салаларында да қолданылатын жаңа және 
барған сайын күрделі құрылымдар пайда болады.

Торапты дәнекерлеу технологиясы
Авиация өнеркәсібінде қолданылатын дәнекерлеудің алуан түріне 

Автоматты доғалық дәнекерлеу, қосымша ағынды, роликті және түйіспелі
дәнекерлеу кіреді, ең ұтымды және оңтайлы әдіс таңдалады және бұл 
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бөлшектер түйіндерінің дәнекерлеу конфигурациясына, қосылатын 
материалдардың түрлеріне және басқа факторларға байланысты [51]

Қорғаныс газдарындағы дәнекерлеу көбінесе қоспаланған, көміртекті, 
тот баспайтын, ыстыққа төзімді және басқа металдардан тұратын 
құрылымдарды өндіруде қолданылады, олардың қалыңдығы ондаған мкм 
немесе ондаған миллиметр болуы мүмкін. Көп жағдайда вольфрам 
электродтары немесе балқу дәнекерлеу үшін қажет. Бұл жағдайда гелий, 
көмірқышқыл газы, аргон, азот және сутегі қорғаныс газдары болып 
табылады.

Сур. 5.56 - Торап бөлшектерін дәнекерлеу.
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Сурет 5.57 - Торапты дәнекерлеу технологиясы

Дәнекерлеудің әртүрлі түрлерін орындау кезінде сіз барлық 
мемлекеттік стандарттарға сәйкес құрылған процесті автоматтандыру үшін 
отандық құрылғыларды қолдана аласыз.
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5.9.5 Дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау

Дәнекерлеу және дәнекерлеу сапасы-бұл тапсырыс берушінің 
сұраныстарын қанағаттандыру үшін өнім сәйкес келуі керек негізгі 
көрсеткіш.

Айта кету керек, жалпы алғанда, дәнекерлеу мен дәнекерленген 
қосылыстардың сапасы әртүрлі факторларға, соның ішінде нақты 
технологиялық процеске байланысты. Дәнекерлеудің жалпы сапасы металл 
бұйымдарын дәнекерлеу кезіндегі ақаулардың деңгейімен анықталады.

Сур. 5.58 - Дәнекерлеудің жалпы сапасына әсер ететін негізгі 
көрсеткіштер ұсынылған.

Дәнекерлеу сапасына әсер ететін негізгі технологиялық факторларға 
толығырақ тоқталайық:

• дәнекерлеу процесінің режимі ток күші де, кернеу де болып 
табылады;

• дәнекерлеуге қажетті материалдар: электродтар, ағындар, қорғаныс 
газдары;

• дәнекерленетін бұйымның материалы;
• дәнекерлеушінің кәсібилігі-бұл дәреже де, жұмыс тәжірибесі де;
• дәнекерлеу жүргізілетін жағдайлар.
Дәнекерлеу және дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау 

тәсілдері.
Дәнекерлеу және дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау 

ақауларды анықтауға мүмкіндік беретін бірнеше міндетті кезеңдерден 
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тұрады. Бақылау барысында осындай көрсеткіштерді тексеру жүзеге 
асырылады:

• қолайлы сыртқы түрі (сыртқы қарау кезінде);
• дәнекерлеу тығыздығы;
• дәнекерлеудің физика-химиялық қасиеттері.
Сонымен қатар, дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау:
• алдын – ала-дәнекерлеу сапасын анықтау үшін дәнекерленген 

қосылысты бастапқы бақылау. Мұндай бақылау ақаулардың пайда болуына 
жол бермейді, ол электродтарды, ағындарды, жұмыс режимдерін бақылауды 
және т. б.;

• қорытынды-бұл технологиялық процестің нәтижелерін бағалайтын 
бақылау, оның мәні тігістердің сапасын анықтау және ақауларды анықтау 
болып табылады.

Бақылаудың әр әдісіне толығырақ тоқталайық.
Дәнекерлеу және дәнекерлеу қосылыстарының сапасын алдын-ала 

бақылау келесі кезеңдерді қамтиды:
1. Дәнекерлеу жұмыстарына дайындықты бақылау. Бұл кезеңде жұмыс 

барысында қолданылатын дәнекерлеу материалдарының, дәнекерлеуге 
дайындалған металл бөлшектері жиектерінің, жабдықтар мен жабдықтардың 
сапасы тексеріледі, сонымен қатар дәнекерленген материалдың өзі 
тексерістен өтеді және, әрине, дәнекерлеушілердің жұмысқа дайын 
екендігіне көз жеткізу керек.

2. Дәнекерлеу жұмыстарын тікелей бақылау. Бұл кезең дәнекерлеу 
режимдерін бақылаудан, дәнекерлеудің технологиялық процесінің сақталуын 
тексеруден, бөлшектердің жиектерін, кратерлерді, тігістерді тазарту тәртібін 
тексеруден тұрады.

Дәнекерлеу, дәнекерлеу қосылыстарының сапасын түпкілікті бақылау 
пайда болған ақауларды анықтауға бағытталған және тексерудің көптеген 
түрлерінен тұрады:

• Дәнекерлеу жігін көзбен қарап тексеру. Сыртқы тексеру кезінде 
сыртқы ақау анықталады: аяқталмаған жерлердің, ағындардың, кесектердің, 
жарықтардың болуы, сондай-ақ дәнекерлеу кезінде пайда болуы мүмкін 
дәнекерленген бөлшектердің жылжуының болуы. Әдетте, дәнекерлеуден 
кейін бөлік масштабтан, спрейден және шлактан тазартылады. 
Дәнекерленген қосылысты тексеруді техникалық бақылау бөлімінің өкілі бес 
және тіпті он есе үлкейтетін үлкейткішті қолдана отырып жүргізеді.

• Дәнекерленген қосылыстардың өткізгіштігін сынау-бұл газ немесе 
сұйық ортаның қысымымен жұмыс істейтін резервуарларға ұшырайтын 
тексеру. Мұндай тексеру тек көзбен қарап, анықталған ақауларды жойғаннан 
кейін ғана сынаумен жүргізіледі.
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5.9.6 Бөлшектерді дәнекерлеуге дайындайды және жинайды, 
құрастыру және дәнекерлеу құрылғыларын таңдайды

Бөлшектерді дәнекерлеуге дайындаудың дәлдігі, олардың таза және 
құрастыру сапасы дәнекерленген құрылымның жүк көтергіштігі мен 
тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді. Сатып алу және құрастыру жұмыстарын 
жеткіліксіз мұқият орындау дәнекерленген қосылыстарда және тұтастай 
дизайнда ақаулардың пайда болу ықтималдығының күрт өсуіне әкеледі. 
Дәнекерлеу кезінде пайда болатын ақауларды талдау некенің едәуір бөлігі 
дайындық пен құрастырудың нашар сапасына байланысты болуы керек 
екенін көрсетеді. Дайын өнімдегі ақаулықты түзету әрдайым дәнекерленген 
қосылыстың берілген қасиеттерін толық қалпына келтіруге әкелмейді және 
уақытты қажет ететін және техникалық тұрғыдан қиын жұмыс болып 
табылады.

Осыдан дәнекерлеу операциясына дейін жинау және жинау кезінде 
пайда болған ақауларды жою әлдеқайда ұтымды болатыны анық. Алайда, 
дайындамалардың дәлдігіне және оларды дәнекерлеу үшін құрастыруға 
шамадан тыс және кейде қиын талаптар қойылмауы керек, бұл құрылымды 
жасау үшін айтарлықтай қымбатқа түседі. Іс жүзінде қолданылатын 
дәнекерлеу әдістері бөлшектерді дайындау мен құрастырудың дәлдігінің 
кейбір рұқсат етілген ауытқуларымен жоғары сапалы дәнекерленген 
қосылыстарды алуға мүмкіндік береді. 

Құрастырылатын дайындаманы алу үшін бірқатар операцияларды 
орындау қажет. Бөлшек жасалатын алдын ала илектеу металды илектеу, 
тасымалдау және сақтау кезінде пайда болған ластанулар мен бұзылуларды 
жою мақсатында түзетіледі және тазартылады. Табақ материалын түзету 
дұрыс орнақтарда, ұсақтау қондырғысында немесе өңдеу мен 
пассивациялауға арналған арнайы ванналарда тазаланады.

Содан кейін бөлшектерді белгілеу немесе белгілеу жүзеге асырылады: 
белгілеу - дайындаманың өлшемдерін сызбадан тікелей металға беру, 
болашақ кесу сызығы бойымен металды керндеу және бөлікті белгілеу 
арқылы; белгілеу - дайындаманы дайындау үшін қажетті өлшемдерді жұқа 
табақты металдан, фанерадан немесе картоннан арнайы жасалған шаблоннан 
металға беру арқылы. Шаблонның контурлары сызғышпен қоршалған, содан 
кейін ол алынып тасталады, барлық кесу сызығы бойымен өзектер 
қолданылады және бөлік таңбаланады. Дайындамаларды қайшымен, 
автоматты газ жалынды машиналармен немесе қол кескіштермен кеседі.

Дәнекерленген металдың қалыңдығына және кесу формасына 
байланысты жиектер қайшымен кесу, жоспарлау немесе газбен кесу арқылы 
дайындалады. Механикалық (машиналық) оттегі кесу ең көп қолданылады, 
бұл жоғары өнімділікті және көптеген жағдайларда жиектерді дайындаудың 
жеткілікті дәлдігін қамтамасыз етеді. Көптеген маркалы болаттар үшін 
сапалы кесу арқылы кейінгі өңдеу қажет емес. Жиектерді дайындаудың 
қажетті дәлдігі тігіс түрімен, дәнекерлеу әдісімен және режимімен 
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анықталады. Берілген өлшемдерден ауытқу тігіс сапасының төмендеуіне 
немесе жұмыстың күрделілігінің артуына әкелуі мүмкін.

Негізгі металл дәнекерлеу орындарында жиналғанға дейін тоттан, 
майдан, ылғалдан, қабыршақтың борпылдақ қабатынан және тігістерде 
кеуектер мен басқа да ақаулардың пайда болуына әкелетін басқа да 
ластанулардан тазартылуы тиіс. Дәнекерлеудің механикаландырылған 
тәсілдері кезінде металды тазалауға ерекше назар аударылуы тиіс. - Сур. 5.59 
әр түрлі қосылыстар үшін доғалық дәнекерлеу алдында тазартылатын 
орындар көрсетілген. Қосылған элементтердің ұштарын мұқият тазалау 
керек.

Сур. 5.59 - Дәнекерлеу алдында тазартылған металл бөліктері (майлы 
сызықпен көрсетілген)

Тазалау торапты механикалық (құм ағынды немесе жару тәсілімен, 
металл щеткамен, абразивпен) немесе химиялық (өңдеу, газ жалынымен 
тазарту) жинағанға дейін жүргізіледі. Металл бетінен тот пен масштабтың 
борпылдақ қабатын, сондай-ақ ластану дәнекерлеу орнынан тыс жерде болса 
да, кір мен мұзды алып тастау керек. Бұл тасымалдау және тегістеу кезінде 
ластану құрылымдары болашақ тігістің орналасқан жеріне түспеуі үшін 
қажет. Жиналған түйінді тазарту көп жағдайда нәтиже бермейді, өйткені 
негізгі мақсатқа қол жеткізілмейді - дәнекерленген жиектерді тазарту, кейде 
тіпті зиянды, өйткені тазарту өнімдері саңылауға түсіп кетеді (әсіресе т-
буынының бірінші тігісін дәнекерлегеннен кейін).

Дәнекерлеу орнын газ жалынымен жағу немесе дәнекерлеуден бұрын 
құрғақ сығылған ауамен үрлеу мағынасы бар. Бұл ретте жиналғаннан кейін 
саңылауға түскен ылғал мен кір жойылады. Бұл операция бір жағынан 
қалыңдығы 1012 мм және екі жағынан 18-20 мм металды жағу кезінде 
мақсатқа жетеді. Электр қожын дәнекерлеу кезінде көп жағдайда жиектерді 
тазарту қажет емес.

Дәнекерлеу әрқашан құрылымды құрастырудан бұрын болады, яғни 
бөлшектерді жобада қарастырылған позицияда орнату және бекіту. 
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Дәнекерлеуге арналған құрастыру-бұл көп уақытты қажет ететін және ең аз 
механикаландырылған операциялардың бірі. Ол құрылымды сапалы 
дәнекерлеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Ол үшін жалғанған бөліктер 
арасындағы берілген алшақтықты ұстап тұру керек, бөлшектерді жобалық 
күйге келтіріп, дәнекерлеу және жиектеу процесінде бөліктердің өзара 
орналасуы бұзылмайтындай етіп, қажет болған жағдайда тасымалдау керек. 
Дәнекерлеу орнына еркін қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. Электр қожды 
дәнекерлеу кезінде бөлшектер, әдетте, тігістің соңына қарай кеңейетін 
саңылаумен жиналады, бұл тігістің металының шөгуін қарымталауге 
мүмкіндік береді [51].

Көптеген жағдайларда доғалық дәнекерлеу алдында бөліктердің өзара 
орналасуы шұңқырлар деп аталатын қысқа сегменттердің көмегімен 
бекітіледі (сурет. 5.60, а). Қармауыштардың кескіні тігіс кескінінің 1/2 
аспауы тиіс. Олардың максималды кескіні 25 - 30 мм2 аспайды, ұзындығы 20 
- 120 мм, олардың арасындағы қашықтық 300 - 800 мм. Шұңқырлар 
қорғалған газдарда немесе ағын астында жабылған электродтармен 
жасалады. 

Кейбір жағдайларда, әсіресе қатты түйіндерді дәнекерлеу кезінде, 
ілгектер кішкене бөліктің қатты тігісімен (еркін тігіспен) ауыстырылады, бұл 
тігістің металлының кристалданған жарықтарға қарсы тұрақтылығын едәуір 
арттырады және дәнекерлеу кезінде бөлшектердің өзара орналасуын бұзу 
ықтималдығын азайтады.шұңқырлардың жарылуы салдарынан, қашып 
кеткен тігіс қолмен немесе механикаландырылған түрде дәнекерленген.

Сур. 5.60 - Дәнекерлеу алдында бөлшектерді бекіту тәсілдері: А -
ұстағыштар, б-тарақтар, в-шеткі планкалар

Ілгектер мен жылдам тігістерді бірінші жұмыс тігісін немесе қабатын 
кері қабаттастыру арқылы орындау ұсынылады. Бөлшектерді бекітуден 
басқа, жылдам тігіс дәнекерлеу ваннасының ағыны мен металын саңылауда 
ұстауға қызмет етеді. Жауапты конструкцияларды қолмен немесе қорғаныс 
газдарында негізгі металды қайнатудың аз тереңдігін қамтамасыз ететін 
режимдерде дәнекерлеу кезінде жұмыс тігісін салу кезінде тігістің тамырын 
тазарту арқылы ұстап алу керек. Негізгі металды жеткілікті ерітуді 
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қамтамасыз ететін режимдерде ағынды және қорғаныс газдарын дәнекерлеу 
кезінде бұл операция артық.

Дәнекерлеу алдында және оның барысында бөлшектерді бекіту үшін 
тігіс пайда болған кезде алынып тасталған арнайы тарақтар қолданылады 
(сурет. 5.60, б). Тарақтардың кемшіліктері-оларды өндіруге арналған металл 
шығындары және негізгі металда орналасқан шұңқырлардың қалдықтарын 
дәнекерлеу және кейіннен тазарту қажеттілігі.

Бөлшектерді бекіту үшін қысқыштар, сыналар, байланыстырушы 
бұрыштар және басқа механикалық құрылғылар кеңінен қолданылады. 
Кейбір жағдайларда өндірістің жаппай сипатында құрастыру және 
дәнекерлеу жүзеге асырылатын арнайы өткізгіштер қолданылады.

Бөліктің ұштарында әдетте тігістің басы мен соңын оның шегінен 
шығару үшін арнайы жолақтар орнатылады (сурет. 5.60, в). Дәл сол жолақтар 
бөлшектерді бекіту үшін қолданылады. Міндетті саңылаумен дәнекерлеу 
кезінде қысқа тығыздағыштар саңылаудың жоғарғы бөлігіне енгізіледі, олар 
парақтармен байланыстырылады. Электр шламын дәнекерлеу кезінде 
бөлшектерді бекіту үшін қапсырмалар қолданылады (сурет. 5.61) бір-бірінен 
5001000 мм қашықтықта орнатылады. Кейде дәнекерлеу машинасы 
жақындаған кезде алынып тасталған кірістірулер қолданылады. Электр 
шламы процесінде тігістің басталуын қосылыстың сыртына шығару үшін 
негізгі металмен бірдей қалыңдығы бар Шығыс жолақтары қолданылады. 
Олар сонымен қатар бөлшектерді бір-біріне бекітетін элемент ретінде қызмет 
етеді.

Сур. 5.61 - Электр қожын дәнекерлеу кезінде жапсарлы қосылыстарды 
құрастыру

Практикалық бөлім

№ 5.1 практикалық жұмыс
Электр Монтаждау жұмыстарын орындау
Жұмыстың мақсаты: кернеуі 1000 вольтқа дейінгі тармақталған 

желінің сымдары мен кабельдерін әртүрлі тәсілдермен қосу.
1. Жұмыс бағдарламасы
1.1. Сымдар мен кабельдерді әртүрлі тәсілдермен қосыңыз.
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1.2. Сымдар мен кабельдерді дәнекерлеу, сығымдау және болтты тарту 
арқылы қосыңыз.

Жұмысты орындау тәртібі
2.1. Сымдар мен кабельдерді жалғауға дайындау
Алдын ала сымдар мен кабельдердің ток өткізгіш талсымдарынан 

арнайы кенелердің және Монтер пышағының көмегімен оқшаулауды алып 
тастайды және талсымды бензинге, ацетонға немесе уайтспиритке малынған
шүберекпен ластанудан тазартады. Тамырлардың жалаңаш бөліктері 
тегістеуішпен немесе металл щеткамен металл жылтырға дейін тазаланады. 
Алюминий өткізгіштерді сығымдауға дайындау кезінде бейтарап майлау 
қабатының астында тазаланады (техникалық вазелин, кварцты-сілтілі паста). 
Алюминий өткізгіштерді дәнекерлеуге немесе дәнекерлеуге дайындау 
кезінде тазалау кезінде майлау қолданылмайды. Сымды немесе кабельді кесу 
ұзындығы таңдалған қосылу әдісіне байланысты, өткізгіш өзектің кескіні 5.7-
кестеде көрсетілген.

2.2 сымдар мен кабельдердің талсымдарын престеу әдісімен қосу
Сығымдау әдісі байланыстырушы жеңнің құбырлы бөлігінің жергілікті 

шегіну принципіне, ал 2,5-ке дейінгі кескіні бар мыс өткізгіштерді қысу үшін 
тарақты шегіну принципіне негізделген. Сығымдау кезіндегі байланыс 
сапасы байланыстырушы гильзалардың, жұмыс құралдарының өлшемдерін 
дұрыс таңдау арқылы және өзек бетінің және гильзаның ішкі бетінің 
тазалығымен анықталады.

5.7-кесте - Сымдар мен кабельдердің талсымдарын бөлу параметрлері

Алюминий оксиді пленкасын бұзу үшін, сығымдалмас бұрын, май 
Желе мен кварц құмының ұсақ бөлшектерінің механикалық қоспасынан 
тұратын паста жеңге енгізіледі. Алюминий мен мыс өткізгіштерін сығымдау 
кезінде механизмдердің екі түрі қолданылады: 5,5-тен 14 кН-ға дейінгі 
соққылардағы күшті дамытатын механикалық және гидравликалық пресстер, 
сондай-ақ 20 кН-ға дейінгі күшті дамытатын механикалық және 
гидравликалық пресстер. ПК-2, ПК1, КСП пресс-қысқыштары және РМН-7, 
ПГЭМ және т. б. престер ең көп қолданылады. 
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Тиісті құралды таңдай отырып, 2,5—10 кескіні бар алюминий 
өзектерді сығымдау үшін жеңдерді таңдау қосылатын және тармақталған 
өзектердің жалпы кескініне байланысты және 1.2-кестеге сәйкес жүзеге 
асырылады.

1 - тазартылған өзектер, 2-сығымдауға арналған құрылғы, 3 – ұштарын бүгу 
арқылы қысылатын өзектердің көлемін ұлғайту, 4 – сығымдау кезінде өзектердің 

артикуляциясының нұсқалары, 5 – бір жақты сығымдауға арналған жең, 6 – екі жақты 
сығымдауға арналған жең, 7 – оқшаулағыш ұшы, 8 – электрлік таспа, 9 – жең, 10-жең 

тесіктері.
Сур. 5.62 - Гильзалардың (төлкелердің) көмегімен престеу)

5.8-кесте - Сығымдауға арналған гильзаларды таңдау

2.3. 1-2,5 кескіні бар көп сымды мыс талсымдарын престеу 
әдісімен ұштау
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Аяқтау сақинаға иілген өзекшені қысу арқылы жүзеге асырылады, P 
типті терминалды ұшы 5.63-суретте осы типтегі сақиналы кабель ұштары 
көрсетілген

1 – көп сымды өзек, 2 – ұшы, 3 – матрица, 4 – соққы, 5 – орындық пресс, L-ұшы 
шеңберінің екі ұзындығы.

Сур. 5.63 - П типті ұштықпен көп сымды талсымдарды ұштау

Өзектердің кескініне байланысты ұштықтарды таңдау 5.9-кесте 
бойынша жүргізіледі.

5.9-кесте - Ұштықтың, матрицалардың және пуансондардың түрін 
таңдау

Сымдарды басқа жолдармен де жасауға болады-пестл, сақина, ұшты 
дәнекерлеу (сурет. 5.64).
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1-пестпен ұштау, 2 – сақинамен ұштау, 3-ұштықты қолдана отырып ұштау.
Сур. 5.64 - Сымдар мен кабельдердің талсымдарын ұштау тәсілдері.

Дәнекерлеу әдісімен бір сымды өзектерді қосу
1-веналардың тазартылған ұштары (сурет. 5.64) Қос бұралу арқылы 

қосылады. Қосылым пропан-бутан қыздырғышының жалынымен дәнекердің 
балқу температурасына жақын температураға дейін қызады. Содан кейін 
қосылыстың бетін қыздырғыштың жалынына енгізілген дәнекер 
таяқшасымен ысқылаңыз. Осылайша, өзектер оксид пленкасынан 
босатылады, ұсақталады және науаларды Дәнекерлеумен толтырылады. Бұл 
операция ойықтың екінші жағында да, бұралу орындарында да қайталанады. 
Пайку мыс талсымдарының орындайды темірмен. Көбінесе қалайы-қорғасын 
дәнекерлеуші қолданылады, ол дәнекерлеу орнына қолданылады. Дәнекерлеу 
аяқталғаннан кейін қосылыстар жабысқақ таспамен оқшауланған. 1,5 мм2

дейінгі кескіні бар өзектерді дәнекерлеуді дәнекерлеуішпен орындау 
ұсынылады.

1-өзек, 2 – түйісу орнын оқшаулау, 3-бұтаққа қосылу.
Сур. 5.65 - Бір сымды өзектерді дәнекерлеу арқылы қосу

Талсымдарды аспаптар мен жабдықтардың шықпаларына қосу 
тәсілдері

Сымдар мен кабельдердің өткізгіш өткізгіштері электр 
құрылғыларының түйреуіштері мен розеткаларына бұрандалы 
қысқыштармен қосылады (сурет. 5.65).

Электр жабдықтары мен қуат шкафтарына өтпелі байланыс 
қысқыштары қолданылады (жиынтық, бұрандалы, люстра қысқыштары). 
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Қысқыштарда сымдар мен кабельдердің өзектері тікелей немесе тиісті 
ұштықтармен ұшталғаннан кейін қосылатын жалпақ, түйреуіш, ұя, түйреуіш, 
жапырақшалы және Ойық тәрізді түйіндер болуы мүмкін. Жапырақшалы, 
түйреуіш және ойық қысқыштарға тек сымдар мен кабельдердің мыс 
өткізгіштері қосылады. Кесілмеген магистральдардан бұтақтар шығарып, 
бұрандалы қысқыштар қолданылады, олар мыс пен алюминий тамырларына,
электр машиналарына, құрылғылар мен жабдықтарға негізгі байланыс түрі 
болып табылады. 

а - бұранданың көмегімен; б - болттың көмегімен; в - болттың (бұранданың) 
көмегімен, Егер өзек сақина түрінде болмаса; г - сақинаға көп сымды өзек жасалған 

жағдайда бұранданың көмегімен; д - ұштың көмегімен; е, ж, з - 16 және одан жоғары 
кескіні бар өзектердің бұрандалы қосылыстары; 1 - бұранда; 2 - тілінген шайба; 3 - пішінді 
шайба-жұлдызша; 4 - сақинаға салынған өзек; 5 - жалпақ розетка; 6 - қарапайым шайба; 7 -

болт; 8 - сомын; 9 - өзек; 10 - сақиналы кабель ұшы; 11 - мыс ұшы; 12 - алюминий 
түйреуіш; 13 - серіппелі шайба; 14 - болат шайба.

Сур. 5.66. - Электр жабдығының қорытындыларына жалғау

Есеп мазмұны
Есепте кабельдер мен сымдарды қосудың әртүрлі әдістерінің 

дәйектілігі туралы қысқаша сипаттама берілген. Оқытушыға сымдар мен 
кабельдердің орындалған қосылыстарын дәнекерлеу, сығымдау және болтты 
керу әдісімен ұсыну.

Бақылау сұрақтары
4.1 электр сымдарын белгілеу кезінде орындалуы керек Pue 

талаптарын тізімдеңіз.
4.2 кабельдер мен сымдарды қосу тәсілдерін білесіз.
4.3 сым өткізгіштерін қысу әдісімен қосу әдісі туралы айтыңыз.
4.4 сым өткізгіштерін болтты байланыс әдісімен қосу әдісі туралы 

айтыңыз.
4.5 сым өткізгіштерін дәнекерлеу әдісімен қосу әдісі туралы айтыңыз.
4.6 сымдар мен кабельдердің қандай маркаларын және олардың 

сипаттамаларын білесіз.
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4.7 электр Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын 
құралға ЕАЖҚ және ЕАЖҚЖ талаптары туралы айтып беріңіз.

№ 5.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: металды өңдеу бойынша жалпы салааралық жұмыстарды 

орындау
Сабақтың мақсаты: слесарлық балғамен өз бетінше жұмыс жасау; 
Сабақтың барысы
1. Ұйымдастыру бөлімі 5мин.
а) оқушыларды сыртқы тексеру
б) журналға жазу
2. Кіріспе нұсқаулық 40мин.

Сур. 5.67 - Слесарлық балға



181

   
  

Нұсқаулық-технологиялық карта

О
пе

ра
ци

ял
ар

Ө
ту

ле
р Операциялардың, 

қондырғылар мен 
өтулердің 
мазмұны

Эскиздер

Құрал-
жабдықтар

, керек-
жарақтар,
материалд

ар

Құрал Оқу-
техник
алық 

талапт
ар

жұмыс
және 

көмекші

бақылау-
өлшеу

4 4 /балғаның 
соңғы беттерін 
негізгі беттерге 
90 бұрышпен 
кесіңіз, 0,5 мм 
рұқсат етілген 

балғаның 
ұзындығына 
төтеп беріңіз

Жұмыс 
орны, 

слесарлы
қ вице,
жалған 

ернеулер

№ 0;1 
жалпақ 
егеулер
щетка 

сыпыру

ШЦ-II
Штангенци

ркуль, 
шаршы 90

II
1

Таңба
Орналастыру 

Жұмыс 
үстелі,

таңбалау 
тақтасы

Сызғыш,
кернер45, 
және 60, 

балға

Лекальды 
сызғыш, 
ШЦ - II

штангенцир
куль

2 Тұтқаның 
астындағы 
тесіктерді 
белгілеңіз

Шебер 
үстелі,

белгілеу 
тақтасы

Сызғыш ,
кернер45, 
және 60, 

балға

ШЦ-II
Штангенци

ркуль,
лекальды 
сызғыш, 

слесарлық 
шаршы 90, 

өлшеу 
сызғышы

III 1 Слесарлық 
аралау

Үлгі сызғыш 
пен шаршы үшін 
таңбаны кесу 90

Жұмыс 
орны, 

слесарлы
қ вице,
жалған 

ернеулер

№ 0;1 
жалпақ 
егеулер
щетка 

сыпыру

Лекальды 
сызғыш, 

слесарлық 
шаршы 90, 

өлшеу 
сызғышы

IV 2 Бұрғылау
Тұтқаның 

астына екі тесік 
бұрғылаңыз

Бұрғылау 
станогы, 
машина 

қысқышта
ры,

жалған 
ернеулер

Бұрғы 
6мм, 11,5 
мм, щетка

ШЦ-II
Штангенци

ркуль, 
шаршы 90

V 1 Микробағдарла
ма

Тесіктер 
арасында 

жыпылықтайды/ 
кесіледі / 
секіргіш

Өңдеуге
арналған 

Плита

Слесарлы
қ балға 

,микробағ
дарлама / 
кескіш/

V
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Картаның жалғасы
VI 1 Сурет бойынша 

тұтқаның 
тесіктерін 

кесіңіз

Шебер 
үстелі,

слесарлы
қ вице,
жалған 

ернеулер

Кесіндісі 
бар 
дөңгелек, 
жартылай 
шеңберлі 
егеулер 

ШЦ-II
Штангенци

ркуль,
Үлгілер;

VII 1 Таңба
Бүйірлік 
жүздерді 
белгілеңіз

Шебер 
үстелі,

белгілеу 
тақтасы

Кернер 45 
балға,

сызғыш

Өлшеу
сызғышы

VIII 1 Аралау
Бүйірлік 

кесектерді кесу / 
4*45/

Шебер 
үстелі,

слесарлы
қ вице,
жалған 

ернеулер

№ 0;1 
жалпақ 
егеулер
щетка 

сыпыру

Штангенци
ркуль ШЦ-

II, I 
лекальды 
сызғыш, 
үлгілер

2 Бүйірлерінің 
сфералық және 

радиустық 
беттерін 

шаблондар 
бойынша кесіңіз 

және 
пышақтарды 

алыңыз

Шебер 
үстелі,

слесарлы
қ вице,
жалған 

ернеулер

Штангенци
ркуль ШЦ-

II, I 
лекальды 
сызғыш, 
үлгілер

IX 1 Жапсырманы.
Термиялық 

өңдеу, оксидтеу

Плита 
дұрыс

Слесарлы
қ балға, 
таңба

IX

Практикалық жұмыс 1.

«Металл қосылыстарын электрмен дәнекерлеу арқылы игеру»
Жұмыс мақсаты:
- Электр доғалық дәнекерлеу кезінде қолданылатын дәнекерлеу 

материалдарын таңдаңыз;
- Мен дәнекерлеу әдісін таңдаңыз.
Электрлік доғалық дәнекерлеу балқытудың әртүрлі түрлерінің 

арасында жетекші орын алады.
Дәнекерлеу келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі: балқитын және 

ерімейтін электродпен, тікелей және жанама доғамен дәнекерлеу; ашық 
доғамен, ағынмен, қорғаныс газы ортасында, доғалы плазмамен.

Механикаландыру дәрежесі бойынша қолмен, механикаландырылған 
(жартылай автоматты) және автоматты дәнекерлеу бөлінеді.

Ағынды дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу сымы мен ағын бір уақытта 
дәнекерлеу доғасының аймағына беріледі, оның әсерінен негізгі металдың 
шеттері, электрод сымы және ағынның бөлігі ериді. Доғаның айналасында 
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металл мен ағынды материалдардың буларымен толтырылған газ көпіршігі 
пайда болады. Доғаның қозғалысы кезінде балқытылған ағын дәнекерлеу 
ваннасының бетіне түсіп, шлак түзеді. Балқытылған ағын доғаны 
атмосфералық газдардың әсерінен қорғайды және тігіс металының сапасын 
едәуір жақсартады. Флюс қабатының астында дәнекерлеу жартылай 
автоматтар мен автоматтарда металдың орташа және үлкен қалыңдығын 
қосу үшін қолданылады.

Қорғаныс газдарының ортасында дәнекерлеу балқитын электродпен 
де, балқымайтын электродпен де жүзеге асырылады, дәнекерлеу 
доғасының аймағына дәнекерлеу үшін Толтырғыш материал беріледі.

Электродты материалдар.           
Электрлік дәнекерлеу кезінде келесі Дәнекерлеу материалдары 

қолданылады: дәнекерлеу сымы, балқымайтын және балқитын электрод 
шыбықтары, қапталған электродтар.

Дәнекерлеуге және балқытуға арналған болат дәнекерлеу сымы 
МЕМСТ 2246-70 реттеледі.

Сым маркаларының белгіленуі әріптер мен сандардың 
комбинациясынан жасалады. Алғашқы екі " Св " әрпі дәнекерлеу сымын
білдіреді. Келесі алғашқы екі Сан пайыздың жүзден бір бөлігіндегі 
көміртегі мөлшерін көрсетеді. Бұдан кейін сымның құрамына кіретін 
элементтердің әріптік белгілері. 1% - ға дейін сымда қоспалаушы
элементтер болған кезде, тек осы элементтің әрпі бүтін бірліктерге 
қойылады.

Балқитын электродтар-бұл металл шыбық, оның бетіне белгілі бір 
құрамы мен қалыңдығы батыру немесе қысыммен басу арқылы 
қолданылады. Жабын қажетті химиялық құрамы мен қасиеттері бар тігіс 
металын алуды қамтамасыз етуі керек.

Бұл электродтардың түрлері Э әрпімен белгіленеді, содан кейін 
балқытылған металдың беріктік сипаттамасын көрсететін сандар шығады.

Доғалы және электрошлакты дәнекерлеуге арналған флюстер.
Балқыту арқылы электрлік дәнекерлеу кезінде қолданылатын 

ағындар дәнекерлеу аймағын атмосфералық газдардан сенімді қорғауды 
қамтамасыз етеді, тігістің жақсы қалыптасуын қамтамасыз етеді. Тігістер 
тығыз және кристалданған жарықтарға сәйкес келмейді. Тігіс 
салқындағаннан кейін қождың қабығы оңай алынып тасталады. Флюстер 
дәнекерлеушінің денсаулығына зиянды шаң мен газдардың аз бөлінуін 
қамтамасыз етеді.

Көміртекті болаттарға қатысты сапалы тігісті ағындар мен 
дәнекерлеу сымдарының келесі комбинациясы арқылы алуға болады:

1) балқытылған марганец, жоғары кремнийлі флюс және төмен 
көміртекті немесе марганецті дәнекерлеу сымы;

2) балқытылған марганецсіз, жоғары кремнийлі флюс және төмен 
көміртекті немесе марганецті дәнекерлеу сымы;
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3) керамикалық флюс және төмен көміртекті дәнекерлеу сымы.
Аргон, гелий, көмірқышқыл газы, азот, сутегі, оттегі және олардың 

қоспалары сияқты газдар доғаны балқыту арқылы қорғау үшін 
қолданылады.

Көмірқышқыл газы, аргон, оттегі сияқты газдардың қоспалары 
көбірек қолданылады. Газ қоспаларында дәнекерлеу кезінде газдарды дәл 
мөлшерлеу үшін араластырғыштар қолданылады.

Практикалық жұмысқа тапсырма: 
1. Автоматты доғалық дәнекерлеу сызбаларын ағынды қабаттың 

астына және балқытылған және ерімейтін электродпен қорғайтын газдар 
ортасында дәнекерлеуге салыңыз және оларға қысқаша сипаттама беріңіз.

2.  Электрлік доғалық дәнекерлеу кезінде қолданылатын дәнекерлеу 
материалдары қандай?

3.  Св08ГС болат дәнекерлеу сымы қалай шешіледі.
4.  Ерімейтін электродты өзектерге сипаттама беріңіз.
5.  Ол үшін қол электродтары үшін жабындар жасалады.
6. E46 электродының түрін шешіп, оған брендтерді салыңыз.
7. Ағындардың мақсатын түсіндіріңіз.
8. Дәнекерлеу технологиясын түсіндіріңіз .
9. Доғалық дәнекерлеу технологиясын түсіндіріңіз.
10. Дәнекерлеу әдістерін қолданып, дәнекерлеу материалдарын 

сипаттаңыз.

Өндірістік тәжірибе.  
Жұмыс мақсаты: "байланыс желісінің электромонтері" біліктілігі 

бойынша жалпы және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру»
Тәжірибе міндеттері:
1. Білім алушыларда негізгі түрі бойынша біліктерді бекіту
байланыс желісінің электр монтері " біліктілігі бойынша кәсіби 

қызмет»

Өндірістік практикадағы жұмыс түрлерінің тізбесі. 
1. Байланыс желісін айналып өтіп, тексеріңіз.
2. Байланыс желісінің түйіндерінің параметрлерін өлшеңіз.
3. Байланыс желісінің оқшаулағыштарын диагностикалау, 

байланыс сымының тозуын өлшеу, тіректердің өлшемдерін өлшеу.
4. Байланыс желісінің түйіндерінің күйін және жөндеуін кешенді 

тексеруді орындаңыз.
5. Байланыс желісінің тіректерін жерге орнатыңыз және бекітіңіз.
6. Қызмет көрсетілетін телімнің қоректену және секциялау 

сызбасын зерттеу және түсіндіру.
7. Байланыс желісінің қызмет көрсетілетін құрылғыларының 
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қалыпты жай-күйінен зақымдану немесе ауытқу белгілерін сипаттау және 
оларды жою.

-8 Ағымдағы пайдалану жағдайында түйіспелі торапқа қызмет 
көрсету, жөндеу және реттеу бойынша қарапайым операцияларды орындау 
(түйіспелі торап дистанциясының жұмысын орындауға арналған 
технологиялық карталарға сәйкес).

+9 Байланыс желісінің тіректеріне ілінген бойлық электрмен 
жабдықтау желілерін жөндеу.

10 Тексеруге жататын түйіспелі тораптың негізгі тораптары мен 
габариттерін тексеру (тоқ өткізгіш бөліктерге дейінгі оқшаулау 
арақашықтығы, түйіспелі сымдарды ілу биіктігі; түйіспелі сымдардың 
зигзагтары; көлденең кескіндердің еңісі; түйіспелі сымдарды қисықтарға 
шығару; түйіспелі сымдардағы керілу).

Бақылау сұрақтары 
1. Байланыс сымының күйін бақылаудың мақсаты.
2. Ток түсірудің жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін 

пантографтың дизайны қандай негізгі талаптарға жауап беруі керек?
3. Топыраққа темірбетон және металл тіректерді қалай бекіту 

керек?
4. Әр түрлі сымдар қалай қосылады?
5. Айнымалы ток станцияларында қандай қуат және бөлу 

схемалары қолданылады?
6. Түйіспелі аспаны тексеру және түйіспелі сымның тозуын 

өлшеу қалай жүргізіледі
7. Оқшаулағышты дефектациялау әдісі қандай?
-8 Айна көмегімен зигзагтар мен байланыс сымының биіктігін 

қалай өлшеуге болады?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Электрлік жұмыстарда қандай құралдар қолданылады?
2. Электрлік жұмыстарда қандай жабдықтар мен материалдар 

қолданылады?
3. Дәнекерлеу, қалайылау кезінде қандай әдістер қолданылады?
4. Көміртекті болаттардың типтік формулаларын, маркаларын және 

олардың дәнекерленуін сипаттаңыз.
5. Қоспаланған болаттардың типтік құрамын, маркасын және 

дәнекерлілігін сипаттаңыз.
6. Орташа қоспаланған болаттарды дәнекерлеу технологиясын 

сипаттаңыз.
7. Жоғары қоспаланған болаттарды дәнекерлеу технологиясын 

сипаттаңыз.
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8. Көміртекті және төмен қоспаланған құрылымдық болаттарды 
доғалық дәнекерлеу технологиясын сипаттаңыз.

9. Көміртекті болаттарды балқыту арқылы электрошлак технологиясын 
және дәнекерлеудің басқа әдістерін сипаттаңыз.

10. Дәнекерлеу суық жарықтардың пайда болу үрдісімен қалай 
анықталады?

11. Дәнекерлеу материалдары қалай таңдалады?
12.  Түсті металдардың қасиеттері және олардың дәнекерленуі.
13. Алюминийдің қандай қасиеттері оны дәнекерлеуді қиындатады?
14. Алюминийді оксид пленкасынан тазарту шараларын тізімдеңіз.

Тест тапсырмалары

1.  Пайдаланудың негізгі міндеті
A) Қосалқы станция 
құрылғыларының сенімді жұмысын 
қамтамасыз ету
B) Байланыс желісі 
құрылғыларының жұмыс режимін 
қамтамасыз ету
C) Байланыс желісі 
құрылғыларының сенімді режимін 
қамтамасыз ету
D) Байланыс желісі 
құрылғыларының нормаланған 
режимін қамтамасыз ету
E) байланыс желісі 
құрылғыларының сенімді жұмысын 
қамтамасыз ету
2.... қалыпты жағдайда тіректі 
рельстерден оқшаулайды
A) Қорғау құрылғылары
B) Топтық жерлендіру
C) Диодты жерлендіру
D) Ұшқын аралығы
E) жеке жерлендіру
3 оқшаулағыштарды белгілеу 
кезінде бірінші әріп
A) Оқшаулағыш Материал
B) Изолятор маркасы
C) Изолятор түрі
D) Изолятор түрі
Е) оқшаулағыштың мақсаты

4.Әр түрлі жағдайларға арналған 
оқшаулағыштардың түрлері
A) Үш габаритті және екі 
габаритті
B) Шағын габаритті, орташа 
габаритті және габаритті
C) Габаритті және шағын 
габаритті
D) Орташа және үш сымды
E) Шағын және үш сымды
5 сымның кернеуін қабылдайтын 
тіректер
А) керме тіректер 
В) күштік тіректер
С) қарапайым тіректер
Д) анкерлік емес тіректер
E) анкерлік тіректер
6 мыстан және оның 
қорытпаларынан (қола) жасалған 
Байланыс сымының маркасы) 
А) НВ
В) ХКФ
C) MCd
Д) ҚМ
Е) МК
7 ДПР тізбегінде ... жұмыс 
сымдарының бірі ретінде 
қолданылады.
А) рельстер-жер
В) балама рельс
С) рельс бұрышы
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Д) жер-рельстер
E) Рельс
8 байланыс желісінде 
қолданылатын конструкция 
бойынша бөлінетін оқшаулағыштар
A) Өзекті және тарелка тәрізді
B) Секциялық және 
фиксаторлық
C) Бір және көп мәртелік
D) Қарапайым және күрделі
E) Аспалы және консольді
9 байланыс желісі мен әуе 
желілеріне техникалық қызмет 
көрсету дегеніміз не?
A) Байланыс желісін жөндеу
B) Ұстап тұрушы және 
фиксациялаушы құрылғыларын 
жөндеу
C) Мерзімді тексерулер мен 
өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою
D) Мерзімді тексерулер мен 
өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою
E) Тұрақты тексерулер мен 
өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою
10 байланыс желісінің жауапты 
злементтерінің бірі
A) сым
B) Кабельдер.
C) сақтандырғыш.
D) Оқшаулағыштар
E) ажыратқыш;
11 ӘЖ сымдары қайда 
араластырылады?
A) Автомотристе
B) Роликтерде немесе арнайы 
бағыттаушы құрылғыда
C) Монтаждау мұнарасында
D) Шығырдағы
E) Барабанда
12 Тіректерді жерге бекіту 
құрылымдары қанша топқа ие

A) Сымдар
B) Кабельдер
C) Сақтандырғыштар
D) Оқшаулағыштар
E) Ажыратқыштар
Станциялардағы көлденең 
секциялық айырғыштар 
ажыратқыштан ең алыс секциялық 
оқшаулағышқа дейінгі қашықтық 
1000 м-ден аспайтындай етіп 
орналастырылады.
А) 15 мм2;
В) 20 мм2;
C) 2000м
D) 850 м
E) 400 м
14 Аспа-бұл .....
A) Қол жетегі бар аспалы жүк 
көтергіш құрылғы.
B) иілу, қысу немесе созу күштерін 
қабылдау үшін қызмет ететін жүк 
көтергіш құрылғылар.
C) арқан бөлігі
D) көтеру элементі
E) жабық цикл
15 "пантографты түсіру" уақытша 
сигналдық белгісін ... қашықтықта 
орнатады.
A) кемінде 1000 м қашықтықта 
B) кемінде 4 км 
C) кемінде 10 м қашықтықта
D) кемінде 1 м қашықтықта
E) кемінде 40 м қашықтықта
16. Металды тегіс белгілеу үшін 
қандай құрал қолданылады?
A) Шайтан
B) Файл
C) Бұрғылау
D) Балға
F) Егеу
17. Металл кесу кезінде қандай 
құрал қолданылады?
A) Кескіш
B) Файл
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C) металл бойынша қол арасы
D) Шабер
E) Балға
18. Жұқа табақ металы қандай 
құралмен кесіледі?
A) Файл
B) Қайшы
C) Шұңқыр
D) Файл
E) Бұрғылау
19. Металл кесу кезінде қандай 
слесарлық жұмыстар орындалады?
A) Белгілеу
B) Бұрғылау
C) Жону

D) Орналастыру
E) Файл
20 электродтарды таңбалауда " Э " 
әрпі және одан кейінгі сандар нені 
білдіреді?
A) электрод маркасы және әзірлеу 
нөмірі.
B) дайындаушы зауыт және жабын 
нөмірі.
C) электродтың түрі және олармен 
балқыған металдың кгс/мм2 
кепілдік берілген беріктік шегі.
D) электродтың жабылмаған 
бөлігінің ұзындығы
E) электродтың ұзындығы.

Қысқаша қорытынды 
Бұл тарау студенттерге түйіспелі аспа конструкциясының негізгі 

элементтерін, түйіспелі торап мен әуе желілерінің құрылымын, қызмет 
көрсетілетін телімлердегі түйіспелі торапқа техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеудің негізгі ережелерін меңгеруге мүмкіндік береді.
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6-ТАРАУ.  БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІ ЖАБДЫҚТАРЫН 
МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ДЕМОНТАЖДАУ

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. түйіспелі торап құрылғыларын монтаждау (демонтаждау) 

технологиясы, біліктілігі анағұрлым жоғары электр монтерінің 
басшылығымен кернеуді алумен және жерге тұйықтаумен биіктікте жұмыс 
істеу;

2. осы жұмыстарды орындау бойынша негізгі операцияларды орындау 
үшін қол, электр, пневматикалық аспаптарды және такелаждық 
айлабұйымдар мен механизмдерді қолдану; 

3. топырақтар, топырақта түйіспелі торап тіректерін орнату және 
бекіту тәсілдері;

4. тіректерді орнатуға және түзетуге арналған құрылғылар мен 
механизмдер;

Кіріспе Бұл модуль жұмыстың тиімділігін, байланыс желісінің 
жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу бойынша жұмыстарды орындау 
үшін қажетті дағдылар мен білімдерді сипаттайды.

6.1 Тіректерді орнату және түзету жұмыстары

6.1.1 "Жолдан және алаңнан" машиналар мен механизмдердің 
көмегімен тіректерді орнату жұмыстарының технологиясы»

Байланыс желісін салу кезіндегі Құрылыс және монтаждау жұмыстары 
Құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарын, электр қондырғыларын 
орнату қағидаларын (ЭОЕ), электрлендірілген темір жолдардың байланыс 
желісін жөндеу және техникалық пайдалану қағидаларын, электрлендірілген 
темір жолдардағы электрмен жабдықтау құрылғыларын жерлендіру
жөніндегі нұсқаулықты, байланыс желісін салу кезіндегі жұмыс 
технологиясы жөніндегі нормаларды, Қазақстан темір жолдарын техникалық 
пайдалану қағидаларын (ТПЕ), Қазақстан темір жолдарындағы сигнализация 
жөніндегі нұсқаулықты, жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі байланыс желісін 
қайта құру жөніндегі жұмыстарға арналған технологиялық құжаттама, 
электрлендірілген т.ж. байланыс желісінің құрылғыларын ұстау және жөндеу 
жөніндегі жұмыстарға арналған технологиялық карталар, байланыс желісін 
реттеу жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулар, техникалық нұсқаулар, ақпараттық 
материалдар және т.ж.электрмен жабдықтау шаруашылығы жөніндегі 
басшылық құжаттар.
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Байланыс желісін салу жөніндегі жұмыстар жұмыстарды жүргізу 
жобасын қоса алғанда, бекітілген жобалау және техникалық құжаттама 
болған кезде ғана басталуы мүмкін [64].

Байланыс желісін салу (реконструкциялау) тапсырыс беруші жұмыс 
жүргізуге бекіткен жұмыс сызбаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Жұмыстарды жүргізу жобалары құрылысты ұйымдастыру жобаларын 
және жұмыстарды жүргізу жобаларын жасау және бекіту тәртібін 
айқындайтын қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес келуге тиіс: 
"құрылыс нормалары мен ережелері. Құрылысқа ұйымдастырушылық-
техникалық дайындық. Негізгі ережелер " және теміржол құрылысының 
арнайы нұсқаулары [64].

Байланыс желісін салу бойынша жұмыс жүргізу жобасында 
қабылданған шешімдерді негіздеу үшін:

а) электрлендірілетін телімні, жобалау тапсырмасында көзделген 
"жолдан" және "алаңнан" тіректерін орнату орындарын қоса алғанда, кесте 
бойынша жұмыстардың орындалу уақытын (көктемгі және күзгі 
распутицаларды ескере отырып) және кіреберіс шарттарын нақтылау
мақсатында тексеру;

б) электрлендірілетін телімдегі пойыздар қозғалысының есептік 
(жобалық) және нақты қарқындылығын талдау негізінде жасалған рельс 
жолы бойынша қозғалатын машиналардың қозғалысы үшін "терезелер" 
берудің және оларды жинақтау базаларына қайтарудың ұзақтығы мен 
кестесін жолмен келісуге;

в) желілік жинақтау базаларының қымбат орналасқан жерін орнату 
және келісу.

Қазаншұңқырларды әзірлеу және байланыс желісінің тірек 
конструкцияларын орнату байланыс желісін монтаждауға тапсырудың 
бекітілген кестесіне сәйкес ырғақты жүргізілуі тиіс [64].

"Өрістен" байланыс желісінің тіректерін салу ұсынылады:
а) тіректерді және механизмдердің өтуін кедергісіз қамтамасыз ету 

мүмкіндігі болған кезде немесе бульдозердің көмегімен жер жұмыстарының 
аз көлемін орындағаннан кейін, сондай-ақ машиналар мен механизмдердің 
қалыпты жұмыс істеуіне және өтуіне кедергі келтіретін байланыс, 
автобұғаттау, энергиямен жабдықтау және басқа да жайластыру желілері 
болмаған кезде;

б) үймелердің жұмыс белгілері 3 м-ден аспайтын және Берманың ені 
кранды орналастыруға мүмкіндік беретін және ойықтардың тереңдігі 2,5 м-
ден аспайтын жағдайларда;

в) "алаңнан"жұмыс істейтін механизмдер жиынтығының бір 
ауысымдық нормасына тең ұзындығы 3-4 км телімдегі (жолдың бір жағынан) 
жұмыс көлемі кезінде.

Станциялардың аралықтарында, бас жолдарында, сондай-ақ басты 
жолдарға жанасатын бағыттамалы қылталарда "жолдан" жұмыстарды 
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жүргізу үшін құрылысты ұйымдастыру жобасын әзірлеу кезінде ең аз 
ұзақтығы 2 сағат "терезелер" көзделуі тиіс.

Станциялық жолдарда жұмыстарды ұйымдастыру кезінде оларды бүкіл 
жұмыс күні ішінде (ол үшін жолдар бір-бірлеп үзіліссіз берілуі тиіс) немесе 
ұзақтығы кемінде 4 сағат "терезелерге" жүргізу мүмкіндігін ескеру қажет.

Байланыс желісінің тіректерін салу келесі негізгі әдістермен жүзеге
асырылуы мүмкін:

а) қазаншұңқырларды әзірлеу (немесе қадалы іргетастарды батыру), 
тіректерді тасымалдау және теміржолдан жұмыс істейтін механизмдер 
жиынтығымен орнату;

б) қазаншұңқырларды қазу, тіректерді тасымалдау және орнату 
"алаңнан" жұмыс істейтін механизмдермен»;

в) темір жол бойынша тіректерді жол жиегіне түсіру, 
қазаншұңқырлардың пайда болуы және "алаңнан" жұмыс істейтін 
тетіктермен тіректерді орнату (аралас әдіс) [64].

Жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру "жолдан" жұмыстарды жүргізу 
әдісін "алаңнан" тіректерді салу әдісімен (жергілікті жағдайлар бойынша 
мүмкін болатын жерлерде) ұтымды біріктіруді көздеуі тиіс.  Байланыс 
желісінің тіректерін механизмдерді неғұрлым ұтымды пайдалану және 
жұмыс өндірісінің озық технологиясын енгізу мақсатында байланыс 
желісінің тіректерін салу жөніндегі жұмыстарды игерген бөлімшелер 
базасында ұйымдастырылған мамандандырылған механикаландырылған 
бағандармен салу ұсынылады.

Байланыс желісі тіректерінің құрылысы бойынша мамандандырылған 
колоннада темір жолдан байланыс желісі тіректерін салу үшін екі кешенді 
бригада және "алаңнан" жұмыстарды орындау үшін бір немесе екі кешенді 
бригада ("алаңнан" жұмыс көлемі 30% - ға дейін - бір, 60% - ға дейін-екі 
бригада) болуы тиіс.

Әрбір кешенді бригадада 2 буын болуы тиіс:
- қазаншұңқырларды қазу, тіректерді тасымалдау және орнату 

бойынша;
- қазаншұңқырларда топырақты толтыру және нығыздау және анкерлік 

тіректердің тартқыштарын орнату арқылы тіректерді тік реттеу бойынша 
[64].

Механикаландырылған бағаналарды тіректердің, жатақтардың, 
Іргетастардың, анкерлердің және т.б. дайын конструкцияларымен қалыпты 
қамтамасыз ету үшін жеткізуші зауыттармен келісілген конструкцияларды 
әкелу кестесі жасалуы тиіс.  Қазаншұңқырларды әзірлеу немесе қадалы 
іргетастарды қағу аралықтар мен станциялардың байланыс желісінің 
жоспарларына сәйкес тіректерді орнату орындарын бөлгеннен кейін және 
осы қазаншұңқырларға орнатуға жататын конструкциялар (іргетастар немесе 
тіректер) болған кезде ғана басталуы мүмкін. Тіректердің осьтері рельс 
мойнының сыртқы жағына тік сызық қою арқылы тіректің реттік нөмірін, 
түрін және оны орнату габаритін көрсете отырып, міндетті түрде бекітілуге 
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жатады. Ірі станциялардағы тіректерді бөлуге жобалау ұйымы тартылуы 
мүмкін. Тіректерді бөлудің дұрыстығы құрылыс салушы ұйымның жұмыс 
өндірушісінің және осы мақсат үшін бөлінген Тапсырыс берушінің өкілінің 
қолы қойылған актімен ресімделеді.  Қазаншұңқырларды бөлу және игеру 
түзу телімлерде және қисықтардың сыртқы жағынан Орнатылатын тіректер 
үшін қазаншұңқыр қабырғасы жол осьінен тіректің іргетас бөлігінің ең 
жақын қырына дейінгі жобалық қашықтыққа тең қашықтықта 
орналасатындай етіп жүзеге асырылуы тиіс; қисықтардың ішкі жағына 
Орнатылатын тіректер үшін қазаншұңқырдың далалық қабырғасы жол 
осьінен тіректің іргетас бөлігінің шетіне дейінгі далалық жағынан жобалық 
қашықтыққа тең қашықтықта орналасуы тиіс. Шұңқырдың қабырғалары 
іргетасты немесе тіректі бұзылмаған топыраққа жақын орнату мүмкіндігін 
қамтамасыз ету үшін тік болуы керек.

Жұмыс істеп тұрған жерасты коммуникациялары өтетін жерлерде 
қазаншұңқырларды қазу кезінде олардың зақымдануына қарсы шаралар 
қабылдануы тиіс. Жұмыс істеп тұрған электр кабельдері орналасқан 
жерлердегі қазаншұңқырларды кабель желісін пайдаланатын ұйым 
өкілдерінің қатысуымен әзірлеу қажет [64].

Жұмыс жетекшісі жұмыс басталғанға дейін 12 сағаттан кешіктірмей 
жол дистанциясының бастығына немесе оларға бөлінген өкілге байланыс 
желісі тіректерінің астындағы қазаншұңқырларды қазу орындары туралы 
хабарлауы тиіс.

Келген жылжымалы құрамнан тіректерді жүк қармауыш 
айлабұйымдарды немесе ілмектерді пайдалана отырып, крандармен түсіру 
керек. Тіректі ілмекпен ұстауды тіректің ауырлық центрінен 0,3 ұзындығына 
тең қашықтықта орналасқан екі нүктеде жүргізу керек (6.1-сурет) [64].

Сур. 3.1 - Грильяж тірек схемасы

Аралықтағы "алаңнан" тіректерді түсіруді оларды орнатумен біріктіру 
керек. Егер тіректі Кранның бір тұрағынан орнату мүмкін болмаса немесе 
"алаңнан" тасымалдау кезінде қазаншұңқырлар дайын болмаса, ерекшелік 
ретінде орнату орнындағы тіректерді түсіруге жол беріледі.

"Жолдан" консольді (аралық) тіректерді салу»
Қазаншұңқырларды әзірлеу және теміржолдан тіректерді орнату 

қазаншұңқырларды әзірлейтін тетіктердің және орнату пойызының бір 
"терезесіне" шыға отырып, кешенді-механикаландырылған әдіспен жүзеге 
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асырылады. Жинақтың құрамы жинаққа кіретін барлық механизмдерді және 
ең алдымен жетекші механизм - орнату пойызының кранын неғұрлым толық 
пайдалану қамтамасыз етілетіндей етіп таңдалады.  Қалыпты жұмыс 
фронтының орнату пойызының кранын қамтамасыз ету үшін жиынтыққа 
қазаншұңқырларды әзірлеуге арналған екі-үш тетік - бұрғылау машинасы 
және бір-екі көп ожаулы қазаншұңқыр қазаншұңқыры және локомотив-
тепловоздан, МК15 (КМ16) кранынан, атыс платформасынан, тіректерге 
арналған екі төрт білікті платформадан және жұмысшыларға арналған 
вагоннан тұратын бір орнату пойызы қосылуы тиіс.

Теміржолдан байланыс желісінің тіректерін салатын кешенді бригада 
24-26 адамнан тұрады (6.1-кесте).

6.1-кесте - "Жолдан" тіректерді салуға арналған кешенді бригаданың 
құрамы»

Жұмыстардың атауы Мамандық Саны дана.
Бригада жұмысына 

басшылық ету
Бригадир-электромонтер 6 рет. 1

Тетіктермен 
қазаншұңқырларды әзірлеу

Дрезина машинисі 6 рет. 1
Машинист көмекшісі 5 рет. 1

Бұрғылау механизмінің машинисі 6 рет. 1
Көп шөмішті қазаншұңқыр қазғыштың 

машинистері 6 рет.
1-2

Машинистердің көмекшілері 5 разр. 1-2
Консоль тіректерін орнату Локомотив машинисі 1

Машинист көмекшісі 1
Бас кондуктор 1

Сигнал берушілер 2
Кран машинисі 6 разр. 1
Электромонтер 5 рет. 1

+1 1
Электрмонтерлер 3 рет. 2

Тіректерді тік реттеу, 
қазаншұңқырларды 

топырақты тығыздаумен 
толтыру және анкерлік 
тартқыштарды орнату

Электромонтерлар 5 " 2
+1 2

Қазғыштар 2 есе. 4

Жиыны 24-26

Басшылық еңісі 8-ден аспайтын және тіректерді орнату үшін түзулер 
басым телімлерде тетіктердің мынадай жиынтығы ұсынылады: 4-6 қазан 
қазаншұңқырлары (бұрғылау машиналары және көп шөмішті 
қазаншұңқырлары) және 1 орнату пойызы (6.2-сурет) Локомотив (тепловоз), 
атыс платформасы, МК15 (КМ16) краны, тіректері бар платформа, екі осьті 
жабық вагон-жылынатын, жатақтары мен тірек плиталары бар төрт осьті 
платформа, тіректері бар екінші платформа, МК15 екінші 15 (км16) ату 
платформасы бар.
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Сур. 6.2 - Орнату пойызының схемасы

Бұл жағдайда кешенді бригада 42 адамнан тұрады (6.2-кесте).
          

6.2-кесте - Екі кранды бір мезгілде жұмыс істей отырып, "жолдан" 
тіректерін салуға арналған кешенді бригаданың құрамы

Жұмыстардың атауы Мамандық Саны дана.
Бригада жұмысына 

басшылық ету
Бригадир-электромонтер 6 рет. 1

Тетіктермен 
қазаншұңқырларды

әзірлеу

Дрезина машинистері 6 рет. 2

Машинистердің көмекшілері 5 разр. 2
Бұрғылау механизмінің машинистері 2

Қазаншұңқыр қазғыштардың 
машинистері 6 тілім.

2

Машинистердің көмекшілері 5 разр. 2
Консоль тіректерін 

орнату
Локомотив машинисі 1

Локомотив машинисінің көмекшісі 1
Бас кондуктор 1

Сигнал берушілер 2
Кран машинистері 6 разр. 2
Электрмонтерлер 5 рет. 2

+1 2
+1 4

Тіректерді тік реттеу, 
қазаншұңқырларды

топырақты тығыздаумен 
толтыру және анкерлік 
тартқыштарды орнату

Электромонтерлар 5 " 4
+4 4

Қазғыштар 2 есе. 8

Жиыны Чщ = 292 
адам.

Ескерту. Тіректерді тік реттеумен, топырақты тығыздап қазаншұңқырларды 
толтырумен және анкерлік тартқыштарды орнатумен айналысатын жұмысшылар 
әрқайсысында 4 адамнан 4 буынға бөлінген. 

"Жолдан" "терезеге" жұмыс істейтін механизмдер жиынтығымен 
байланыс желісі тіректерін салуды осы "терезеге" қазаншұңқырларды 
механикаландырылған әзірлеуден кейін тіректерді орнату жүргізілетіндей 
етіп жүзеге асырған жөн. Қазаншұңқырларды игерудің аяқталуы мен оларға 
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тіректерді орнату арасындағы уақыт аралығы бір тәуліктен аспауы тиіс. 
Алдын ала ашылған қазаншұңқырлардың саны орнату пойызының келесі 
тәулікте үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететіндей болуы тиіс және бір 
"терезеге"орнату пойызының өнімділігінің 50% - ын құрауы тиіс.

"Терезе" ұсынылғаннан кейін пайдалану шарттары бойынша 
пойыздардың қозғалысы, әдетте, бірнеше аралас аралықтарда тоқтатылады. 
Сондықтан, ұсынылған "терезені" пайдалануды жақсарту үшін тіректерді бір 
уақытта екі аралықта жұмыс істейтін екі механизмнің көмегімен орнату
керек. Бұл ретте әрбір аралыққа 3 пойыздық бірліктен шығады [64].

Қазаншұңқырларды механикаландырылған игеру және темір жолдан 
тіректерді орнату тәуліктің жарық уақытында жүзеге асыру ұсынылады. 
Орнату пойызын бір басшылықпен қазаншұңқырларды әзірлеу үшін екі-үш 
механизммен тіркелген аралыққа жіберу қажет.

Орынға келгеннен кейін қазаншұңқыр мен бұрғылау машинасын 
орнату пойызынан ағытады және олар қазаншұңқырларды әзірлеуге кіріседі, 
ал орнату пойызы алдыңғы "терезеге"механизмдермен қазылған 
қазаншұңқырларға тіректерді орнатады.

"Жолдан" байланыс желісінің тіректерін салуға арналған механизмдер 
жиынтығының жұмысы нақты жергілікті жағдайларды (аралықтың 
ұзындығы, топырақ тобы және т.б.) ескере отырып әзірленетін 
технологиялық кестеге сәйкес орындалуы тиіс.

Осыдан кейін қазаншұңқыр қазғыштың машинисі Жұмыс органының 
түсіру механизмін қосып, соңғысын жерге түсіреді, тасымалдағышты, шөміш 
тізбектерін қосады және қазаншұңқырды әзірлеуге кіріседі.

Жобалық тереңдікке жеткеннен кейін соңғы айырғыштар іске қосылып, 
Шелек тізбектері тоқтайды. Содан кейін машинист жұмысшы органды 
қазаншұңқырдан көтереді, оны жылжымалы рамаға еңкейтеді, механизмді 
жұмыс жағдайынан көлік жағдайына ауыстырады және келесі 
қазаншұңқырдың орнына көшеді [64].

Жұмыс орнына келгеннен кейін дрезина машинисі оны болашақ 
шұңқырдың жанында тоқтатады, осылайша ферманы жұмыс органымен 
белгіленген бұрышқа бұрғаннан кейін боракс орталығы шұңқырдың 
орталығымен сәйкес келеді. Содан кейін дрезина машинисінің көмекшісі 
домкраттарды босатады, бұрғылау механизмінің машинисі ферманы берілген 
бұрышқа бұрады, онда бұрғының ортасынан бұрғының ортасына дейінгі 
қашықтық жол осьінен қазаншұңқырдың ортасына дейінгі қашықтыққа тең 
болады, бұрғының жақтауын тік күйге ауыстырады, дрезинаны жылжыту 
арқылы қазаншұңқырдың ортасына дәл бұрғыны орнатады, оны тежейді, 
бұрғыны топырақпен жанасқанға дейін түсіреді, тірек домкраттарын түсіреді 
және оларды топыраққа тірейді, бұрғыны айналдыруға әкеледі және 
қазаншұңқырды әзірлеуге кіріседі. Бұрғылау циклі бұрғылауды 0,7-0,8 м 
тереңдетуден, бұрғылау бетінен жоғары топырақпен бұрғылауды көтеруден, 
бұрғылау бұрылыстарының саны көбейген кезде пайда болатын 
центрифугалық күшке байланысты топырақты шашыратудан және 
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бұрғылауды шұңқырға түсіруден тұрады. Бұрғылау циклдері шұңқырдың 
жобалық тереңдігіне жеткенге дейін қайталанады, содан кейін механизм 
көлік жағдайына ауысады және келесі шұңқырға көшеді.

Қазаншұңқырлармен жұмыс істеу кезінде оларды пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтарды басшылыққа алу қажет. Қазаншұңқырлар жұмыс істеп 
тұрған кезде оларда бөгде адамдардың болуына рұқсат етілмейді. Сондай-ақ 
борак жанында 4 м қашықтықта тұруға тыйым салынады [64].

Орнату пойызының бастығы (жұмыс жүргізуші немесе құрылыс 
шебері), бұрғылау машинасының және көп шөмішті қазаншұңқыр 
қазғыштың машинистерінде аралыққа шығу күні қарсаңында әзірлеуге 
белгіленген қазаншұңқырлардың және жобада көзделген жатындар, 
қазаншұңқырлардың тереңдігі, сондай-ақ жұмыс жүргізу орнының 
километрлері мен пикеттері туралы деректерді көрсете отырып, "терезеге" 
орнатуға көзделген тіректердің ведомосы болуға тиіс. Бас кондуктор мен 
машинист аралыққа шыққанға дейін пойыздың тоқтау орындарын білуі тиіс 
[64].

Орнату пойызын платформадан алынған және кранның жебесін 
бұрғаннан кейін тік қалыпта ілінген тірек пойыздың қосымша қозғалуынсыз 
қазаншұңқырға түсірілетіндей жағдайда қазаншұңқырға қарсы тоқтату керек 
(6.3-сурет).

Сур. 6.3 - МК15 темір жол кранымен темірбетон тірегін орнату 
схемасы

Теміржолдан байланыс желісінің темірбетон консольді тіректерін 
орнату үшін аутригерлерсіз және стандартты жебенің ұзындығы 14 және 18 м 
жұмыс кезінде жүк көтергіштігі 10 т крандарды қолдану керек. Ұзындығы 16 
м болатын ең ыңғайлы бум (стандартты бум ұзындығы 12 м-ге арнайы төрт 
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метрлік кірістіруді қосу арқылы алынады). Қолданыстағы теміржол 
крандарының ішінен тіректерді MK15 және km16 крандарымен орнату 
ұсынылады.

Центрифугаланған тіректерді диаметрі 16 мм, ұзындығы 3,5-4,5 м 
кабельмен ілу ұсынылады. Бұл жағдайда кабельдің ұштары үш қысқыштың 
көмегімен бір-біріне жалғанады, алынған шексіз кабельмен тіректі өздігінен 
тартылатын циклмен (шұңқырмен) Кранның ілмегінен бос ұшты Қос 
циклмен ілу керек (6.4-сурет).

Қос таврлы тіректерді ұзындығы 1,41,8 м тростық ілмекке ілу кезінде 
диаметрі 50-60 мм резеңке шланг тағып, шлангпен қорғалмаған ілмекке 
лақтырылатын ілмекті ғана қалдыру керек (6.4-сурет, б). Арқанның тростық 
ілмегі тіректің ауырлық центрінен 11, 5 м жоғары орналасқан тесікке 
өткізіледі [64].

Жабық профильдегі (центрифугаланған) тіректерді тірекке сыймай, 
кран ілмегі мен арқанның көмегімен босату ұсынылады. Мұны істеу үшін, 
ұштардың түйіскен жерінен 810 см қашықтықта орналасқан жерде ілмекке 
арқанның бір ұшы бекітіледі, ал екінші ұшы ілгектің жұмыс істемейтін 
бөлігіне бекітіледі (төменгі блоктың торына) (6.5-сурет). Тіректі орнатқаннан 
кейін кран жүргізушісі ілгекті түсіріп, оны ілмектен шығарады, содан кейін 
арқанмен байланған төменгі блоктың салмағын қолдана отырып, өздігінен 
тартылатын ілмекті (Боа конструкторын) босатады және босатуды жүзеге 
асырады. Бұл жағдайда арқан ілмекке байланған күйінде қалады.

а-центрифугаланған; Б-қос таврлы; 1-диаметрі 16 мм трос, жайылған ұзындығы 4,5 
м; 2-центрифугаланған тірек; 3-тіректі ілмектеу кезіндегі тростың жағдайы; 4-Кран ілмегі; 

5 - тростың ілмектері; 6-диаметрі 10 мм арқан; 7 - тростың қорғалмаған ілмектері; 8-
диаметрі 50-60 мм резеңке шланг; 9-қос таврлы тірек

Сур. 6.4 - Темірбетон тіректерін ілуге арналған Трос:
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1-арқан; 2-арқан; 3-тірек
Сур. 6.5 - Центрифугаланған тіректі босату схемасы.

Тіректі қазаншұңқырға түсірген кезде тіректің габариті, тереңдеу 
шамасы бойынша дұрыс орнатылуына, сондай - ақ ендірілген бөлшектердің 
жол осьіне перпендикуляр орналасуына және консольдің өкшесін бекіту үшін 
бұрылмалы ілмектің жолға қарай орналасуына ерекше назар аудару керек. 
Ендірілген бөлшектердің жол осьіне қатысты дұрыс орналасуын қамтамасыз 
ету үшін жоспарда тіректі ілмегі мен ілгегі бар арқаннан және иілген ұшы 
бар қысқа сынықтан тұратын арнайы құрылғының көмегімен ашу ұсынылады 
(6.6-сурет). Тіректерді рельстің басы деңгейінде олардың жол осьінен 
жобалық позицияға қарсы қашықтығын 5 см ұлғайта отырып орнату 
ұсынылады.

Сур. 6.6 - Тіректі ендірілген бөлшектермен бұруға арналған құрылғы
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Алаңнан " консольді (аралық) тіректерді салу»
"Алаңнан" байланыс желісінің тіректерін салу үшін келесі машиналар жиынтығы 

ұсынылады:
Д-259а бульдозері 1
ХКТС-2 қазаншұңқыры 1
ТКЭ-58 немесе КТС-5Э краны 1
ДТ-54 тракторлары 2
Жүк көтергіштігі 40 т трайлерлер немесе тиісті қос білікті 

тіркемелер
3

Жүк көтергіштігі 3-5 т автомобиль краны 1
Жұмысшыларды орналастыруға және жылытуға арналған 

жылжымалы автофургон
1

Механизмдердің аталған жиынтығына қызмет көрсететін барлық 
жұмысшылар салынатын тіректердің санымен өлшенетін түпкілікті өнімнің 
кешенді бригадасына біріктірілуі тиіс (кіреберістер құрылысын, 
қазаншұңқырларды әзірлеуді, тіректерді тиеуді, тасуды және орнатуды, 
қазаншұңқырларды орнатқаннан кейін қайта көмуді қоса алғанда).

"Алаңнан" байланыс желісінің тіректерін салу жөніндегі кешенді 
бригада 19 адамнан тұрады (6.3-кесте).                                                                                                                                                     

6.3-кесте - Алаңнан "тіректерді салуға арналған кешенді бригаданың 
құрамы"

Жұмыстардың атауы Мамандық Саны дана.
Бригада жұмысына 

басшылық ету
Бригадир-электромонтер 6 рет. 1

Кіреберістерді дайындау Бульдозер машинисі 5 рет. 1
Шұңқырларды дамыту ХКТС-2 қазаншұңқыр қазғышының 

машинисі 6 рет.
1

Машинист көмекшісі 5 рет. 1
Тіректерді тасымалдау Трактор машинистері 5 раз. 2

Базадағы тіректерді тиеу Автокран машинисі 5 разр. 1
Тіректерді орнату. ТКЭ-58 кран машинисі 5 разр. 1

Электромонтер 5 рет. 1
+1 2
+1 2

Сигнал берушілер 3 рет. 2
Қазаншұңқырларды

топырақты тығыздаумен 
толтыру

Электромонтер 5 рет. 1
+1 1

Қазғыштар 2 есе. 2
Жиыны 19

"Алаңнан" байланыс желісінің тіректерін салу бойынша жұмыстар 
басталғанға дейін жұмыс жүргізуші және құрылыс шебері жұмыс жүргізу 
тәсілдері бойынша ("жолдан" немесе "алаңнан") телімлерді бөлу ведомосын 
басшылыққа ала отырып, қазаншұңқырларды әзірлеу және 
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"алаңнан"тіректерді орнату көзделетін орындарды қарап шығуы тиіс. Бұл 
жағдайда анықталады:

- бульдозермен орындалатын қазаншұңқырларды қазу және тіректерді 
орнату орнында тетіктердің тұрағына арналған кіреберістер мен алаңдарды 
орнату бойынша жұмыстардың көлемі мен сипаты;

- қазаншұңқырларды дәл бөлу және қазаншұңқыр қазаншұңқырын 
тоқтату орны үшін қажетті жер төсемінің жұмыс белгілері (үйінділердің 
биіктігі және ойықтардың тереңдігі) [64];

- топырақтың сипаты;
- жұмыс өндірісі орнына тетіктердің өтуі үшін байланыс сымдарының 

және басқа да кедергілердің болуы;
- тіректерді орнату орнына жеткізу қарастырылған жолдардың 

жағдайы.
Тексеру деректері мен жобалау материалдарының негізінде "алаңнан 

"салынатын байланыс желісі тіректерінің ведомосы жасалады, онда: 
тіректердің орналасқан орындары (аралық, километр, пикет және плюс), жер 
төсемінің жұмыс белгілері, қазаншұңқырдан қазаншұңқырдың тұрақ алаңына 
дейінгі арақашықтық, топырақтың сипаттамасы, жоспардағы және 
тереңдіктегі қазаншұңқырдың өлшемдері, тіректердің типі, кіреберістер мен 
оларды жақсарту үшін қажетті жұмыстардың сипаттамасы көрсетіледі. Осы 
тізімдемеден үзінді құрылыс шеберіне немесе кешенді бригада бригадиріне, 
сондай-ақ бульдозер, қазаншұңқыр және орнату кранының механигіне 
берілуі тиіс [65].

МКТС-2 қазаншұңқыр қазаншұңқырымен "алаңнан" консольді 
тіректердің қазаншұңқырларын әзірлеуді (6.7-сурет) мынадай тәртіппен 
жүргізу қажет:

- "байланыс желісі тіректері құрылысының тізімдемесі" деректеріне 
сәйкес " машинисі жұмыс орнына келіп, машинаны жол осьіне параллель 
орнатады (кабина өріс жағынан), жол жағынан орналасқан шынжыр 
табанның шеті оның орнын анықтайтын бөлгіш қазаншұңқырдың қасында 
орналасады, ал механизмнің айналмалы шеңберінің осьі қазаншұңқырдың 
ортасына қарсы болады. Содан кейін кабинада орнатылған еңістер 
көрсеткіші бойынша алаңның көлденеңдігін тексергеннен кейін машинист 
көмекшімен бірге шығарылатын домкраттарды топыраққа тірегенге дейін 
түсіреді (ойықта жұмыс істеген кезде), екі аяқты тіректі көтереді, жұмыс 
органын тіркеме бекіткіштерінен бекітеді, ал босаған тіркеме тартқыштарын 
трактордың тіркеме құрылғысына бекітеді, содан кейін бағыттауышты 
бағыттаушы рама тік күйге түсетін жағдайға дейін көтереді, екі аяқты тірекке 
параллелограммдық тартуларды бекітеді, жұмыс органын аспалы ілмегінен 
ажыратады, тіркеменің олар оны жоғары деңгейге көтереді және 
платформаны топырақтың даму орнына бұрып, болашақ шұңқырдың үстіне 
жұмыс органын орнатады. Әрі қарай, көмекші бар машинист Шелек барының 
бағыттаушыларындағы жылжымалы тіректерді түсіреді, Жебе мен қарсы 
салмақ арасындағы тіректі бекітеді, қарсы салмақ пен бұрылыс кабелін 
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қосады. Осыдан кейін машинист "түсіру" батырмасын (шығару пультінде) 
мерзімді басу арқылы жұмыс органын жерге түсіреді және қазаншұңқырды 
әзірлеуге кіріседі.

"Алаңнан" темірбетон тіректерін орнату технологиясы келесідей:
- кран орнату орнына келеді;
- тіректері тиелген тіркемесі бар трактор Кранның әрекет ету аймағына 

келеді;
- кран жылғы көлік ауыстырылады жұмыс жағдайы (операция бір 

мезгілде жүргізіледі алдыңғы);
- жоғары көтеретін тіреуішке;
- қазаншұңқырдың үстіне тіреу орната отырып, кранды бұруды 

жүргізеді;
- тіректі шұңқырға түсіріңіз және жолдың осьінен тірекке дейінгі 

қашықтықты тексеріңіз;

1-ХКТС-2 қазаншұңқыр қазғышы; 2-қазаншұңқырлар

Сур. 6.7 - "Алаңнан" қазаншұңқырларды әзірлеу схемасы»
- кранның көмегімен тірекке тік реттеу жүргізіледі;
- шұңқырды 70-80 см тереңдікке 20 см қабаттармен жауып, әр қабатты 

Мұқият тығыздап, тіректі бекітіңіз;
- қолдауды тоқтату;
- тіректері бар тіркемесі бар трактор келесі шұңқырға көшеді (бұл 

операция соңғы төртеуімен біріктіріледі);
- кранды көлік жағдайына келтіріңіз;
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Сур. 6.8 - Тіректі алаңнан ТКЭ-58 " кранымен орнату»

                 
Сур. 6.9 - КТС-5Э кранымен "алаңнан" тіректерді тасымалдау және 

орнату

6.1.2 Бетон илемдерін дайындау
Барлық бетон мен бетон қоспаларына қойылатын жалпы талаптар:
- қатайғанға дейін бетон қоспалары оңай араластырылуы, 

тасымалдануы, қозғалғыштығы және ыңғайлы орналасуы, қабыршақтанбауы 
керек;

- бетон белгілі бір қаттылық жылдамдығына ие болуы керек;
- цемент шығыны мен бетон құны минималды болуы керек.
бетон қоспасын дайындау;
Бетон қоспасы, әдетте, стационарлық және Объектілік бетон 

зауыттарында дайындалады (6.10-сурет).
Тұрақты жұмыс істейтін стационарлық зауыттар жақын маңдағы 

тұтынушылар үшін тауарлық бетон шығарады. Мұндай зауыттардың 
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маңызды артықшылықтары тауарлық бетонның 1 м3 төмен өзіндік құны мен 
еңбек сыйымдылығы болып табылады.

Олардың жетіспеушілігі-бетон қоспаларын тасымалдауға үлкен 
шығындар және ұзақ сапар нәтижесінде олардың сапасының төмендеуі. 
Нысан зауыттары жылжымалы немесе инвентарлық бетон араластырғыш 
қондырғыларды қолдана отырып, нақты ұсақ дисперсті нысандарды бетон 
қоспасымен қамтамасыз ету үшін орналастырылған.

Жылжымалы бетон араластырғыш қондырғылар тіркемелерге, 
тіркемелерге немесе теміржол платформаларына орнатылып, тікелей 
бетондау орнына орнатылады.

Жаңа дайындалған бетон қоспасы конвейерлермен, бетон сорғылармен 
немесе крандардың көмегімен тікелей қалыпқа беріледі.

Мүкәммалдық бетон араластырғыш қондырғы жеке секциялар мен 
блоктардан жиналады, ал телімдегі жұмыстар аяқталғаннан кейін 
бөлшектенеді және жаңа орынға тасымалданады [64].

Дозалау дәлдігі көптеген объективті факторларға байланысты: 
диспенсерге берілетін материалдың гетерогенділігі, жабдықтың тозуы, 
климаттық жағдайлар және т. б.

Бетон араластырғыш зауыттар мен қондырғылар циклдік (мерзімді) 
және үздіксіз болуы мүмкін.

Цикл үш операциядан тұрады: бастапқы материалдарды бетон 
араластырғыштарға салу, дайын қоспаны араластыру және түсіру.

Мұндай схема дозаны тез өзгертуге және ауысым кезінде әртүрлі 
параметрлері бар бетон қоспасын шығаруға мүмкіндік береді: ұтқырлық, 
бренд және т. б.

Үздіксіз жұмыс істейтін зауыттар мен қондырғыларда мөлшерлеу, 
тиеу, араластыру және дайын қоспаны беру процестері үзіліссіз жүреді. 
Мұндай қондырғыларды бірдей технологиялық параметрлері бар (мысалы, -
гидротехникалық құрылыста) бетон қоспасының көп мөлшерін алу қажет 
жерде орналастырған жөн.

Бетон қоспасын дайындау мәжбүрлі және гравитациялық 
араластырғыштарда жүзеге асырылады.

Гравитациялық араластырғыштарда тығыз және кеуекті агрегаттарда 
бетон қоспаларын дайындауға рұқсат етіледі.

Технология құрғақ компоненттерді алдын-ала жеткізуді, оларды 30% -
ға араластыруды қамтиды...60 с, суды кейіннен енгізу және араластыру.

Мәжбүрлі араластырғыштарда дайындау 8 см-ге дейін конустық шөгуі 
бар және цемент шығыны 250 кг/м3-ден асатын белсенді емес қоспалар үшін 
тиімді.

Отандық және шетелдік тәжірибеде дәстүрлі (гравитациялық және 
мәжбүрлеп әрекет ету) және дәстүрлі емес бетон Араластырғыштарды, 
мысалы, турбулентті (тарелка тәрізді), икемді корпусы бар лоб тәрізді, 
дірілмен қапталған спиральды-құйынды және т.б. пайдаланудың үлкен 
тәжірибесі жинақталған [64].
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Бұл жағдайда құрғақ немесе жартылай жабылған қоспасы тауарлық 
бетон зауытына тиеледі және оны түпкілікті дайындау жеткізу процесінде 
немесе тікелей құрылыс алаңында жүзеге асырылады. Тасымалдау 
процесінде барабанды мерзімді қосу қозғалыс ұзақтығы 1,5 ұзақ қашықтыққа 
тасымалдау кезінде жүзеге асырылады...2 сағ. Отандық өнеркәсіп маз-503, 
КамАЗ-5511, КрАЗ-250 және т. б. сияқты базалық автомобильдерде дайын 
илеу көлемі 2,5-тен 9 м3-ге дейінгі автобетон Араластырғыштарды 
шығарады. Құрылыс алаңдарында жұмыс көлемі аз бетон қоспаларын 
дайындау үшін жылжымалы бетон араластырғыш қондырғылар мен 
қондырғыларды пайдалану экономикалық тұрғыдан орынды. Бетон қоспасын 
бетон объектісіне жақын жерде дайындау тасымалдау шығындарын азайтуға 
және бетон қоспаларының сапасын едәуір арттыруға мүмкіндік береді.

Бетон араластырғыштың барабанындағы (тостағанындағы) бетон 
қоспасын араластыру ұзақтығы арнайы сағаттармен бақыланады немесе 
автоматты құрылғылармен реттеледі.

Сур. 6.10 - Мобильді автоматтандырылған зауыттардың схемалары
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6.1.3 "Терезеге" тіректерді Механикаландырылған түзету және 
"терезеге" ұсынбай тіректерді қолмен түзету»

Байланыс желісінің тіректері жылжымалы құрамдардан климаттық 
және вибродинамикалық әсерлерге ғана емес, сонымен қатар жер төсеміндегі 
топырақтың аязды сәулелеріне де ұшырайды. Барлық осы әсерлер байланыс 
желісі тіректерінің көптеген деформацияларына, олардың темір жол 
бойындағы бағытта да, темір жол бағытында да геометриялық жағдайының 
бұзылуына әкеледі.

Тіректерді түзету бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібі
Тіректерді түзету ӘЖ өшірумен де, ажыратусыз да жүргізілуі мүмкін 

[1].
Тіректің тігінен қарағанда ауытқуы кезінде тіреулер түзетуге жатады:
25 см - ұзындығы 16 м діріл тіректері бар тіректер үшін;
35 см - ұзындығы 22 м центрифугаланған тіректері бар тіректер үшін;
40 см - Ұзындығы 26 м центрифугаланған тіректері бар тіректер үшін.
Тіректің тік қалыптан ауытқуы кезінде тіректі түзету дереу жүргізіледі.
Жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте орналасқан центрифугаланған 

немесе дірілді тіректері бар тіректерді түзетуге болмайды:
- ашу ені 0,4 мм-ден асатын көлденең жарықтар;
- вибробетоннан жасалған тіреулерге арналған арматураны ашумен 

тереңдігі 25 мм-ден астам, ұзындығы 1 м және одан астам және 
центрифугаланған бетоннан жасалған тіректерге арналған ауданы 25 см2 
астам бетон сынықтары.

Бұл тіректер ауыстырылуы немесе жөнделуі тиіс.
Қисықтығы бар тіреулер де түзетуге жатпайды.
Жартасты және қатып қалған топырақтарда тіректерді түзетуге тыйым 

салынады.
ӘЖ көлденең еңкіштігі бар Бір тізбекті және екі тізбекті аралық бір 

тіректі бос тіректерді түзету тіректің көлбеуіне қарама-қарсы жаққа ауырлық 
жасау арқылы жүргізіледі. Ауырлық тарту кабеліне қолданылатын күштің 
біртіндеп ұлғаюын қамтамасыз ететін Тарту механизмінің көмегімен 
жасалады (6.11-сурет). Тартқыш механизм ретінде лебедкасы бар машинаны 
немесе қолмен лебедканы қолдануға болады. Механизм түзетуге жататын 
тіректен оның биіктігінен кемінде 1,2 қашықтыққа алыстатылуы тиіс. 
Тартқыш кабель жер деңгейінен шамамен 4 м биіктікте тірекке орнатылады.

Ауырлық тарту кабеліндегі күштің біркелкі өсуін қамтамасыз ететін 
Тарту механизмінің көмегімен жүзеге асырылады. Ауырлықты бақылау 
тартқыш арқанға қосылған динамометрдің көмегімен жүзеге асырылады.

Тартқыш механизм ретінде лебедкасы бар автомобиль немесе МТМ1,6 
қол лебедкасы пайдаланылуы мүмкін.

Тіректерді түзету жұмыстары басталғанға дейін оларды орындау 
мүмкіндігі бағаланады, тіректің болуы мен орналасуы анықталады, 
топырақтың жағдайына байланысты қазаншұңқырды қазудың қажетті 
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тереңдігі нақтыланады және топырақтағы тіректердің бітеуін күшейтудің 
қажетті тәсілдері анықталады (тіректерді орнату, банкеттер жасау және т.б.) 
[65].

а-тіректің тігінен ауытқуы; h - тіректің биіктігі; 1-тіреуіш; 2-қазылатын 
қазаншұңқыр; 3-тартқыш трос; 4-динамометр; 5-блок; 6-шығыр

Сур. 6.11 - Темірбетон тірегін түзету схемасы

Топырақтағы тіректің тереңдеуі тіректің жер үсті бөлігінің биіктігін 
немесе бақылау тәуекелінен бастап топырақ деңгейіне дейінгі қашықтықты 
өлшеу деректері бойынша анықталады (4,5 м қашықтықта дайындау кезінде 
тірек тірегіне қолданылады).

Тіректің көлбеуіне қарама-қарсы жағынан топырақ қолмен немесе 
топырақтың тұтастығын айтарлықтай бұзбайтын механизмнің 
(экскаватордың, бұрғылау машинасының) көмегімен алынады.

Тіректерді түзету жұмыстары басталғанға дейін тіректің көлбеуіне 
қарама-қарсы жағынан тіректің диаметрі бойынша тереңдігі 1,21,5 м тар 
шұңқыр қазылады. Шұңқырды қолмен немесе механизмнің көмегімен 
(экскаватор, бұрғылау машинасы) жасауға болады. Жоғарғы бөлігіндегі 
шұңқырдың ені шамамен 30 см болуы керек. Ригельдер, егер бар болса, 
толық қазылады және тіреуден ажыратылады [65].

Экскаватормен топырақты қазу кезінде шұңқыр тартылыс күшінің 
жазықтығында топырақтың шамадан тыс бұзылуын болдырмас үшін тірек 
тірегінен кемінде 0,5 м қашықтықта сызық бойымен бағытталуы керек.
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1-тірек; 2-шұңқыр
Сур. 6.12 - Тіректі түзетуге арналған қазаншұңқырды орындау схемасы

Тіректің еңкею бұрышы 1° артық болған кезде (яғни тіректің ұшы тік 
қалыптан 25-40 см артық ауытқыған кезде тіректердің ұзындығы 16-дан 26 м-
ге дейін) түзетуге жатады. Тірек тіреуін тігінен 3° артық бұрышқа еңкейткен 
кезде түзету дереу жүргізілуі тиіс. Жартасты және қатып қалған 
топырақтарда тіректерді түзетуге тыйым салынады. Тіректі тартқыштармен 
түзету мынадай түрде жүргізіледі: арқанды тартқыштары бар тіреулер – U-
тәрізді анкерлік бұрандамалардың сомындарын тарту жолымен 
тартқыштардың арқандарындағы ұзындық пен ауырлықты өзгерту; дөңгелек 
болаттан (өзекті арматурадан) жасалған тартқыштары бар тіреулер –
тартқыштардың ұзындығын талрептердің көмегімен реттеу.

Бұрғылау машинасын қолданған кезде бұрғының диаметрі түзетуге 
жататын тірек тірегінің 0,4 - 0,7 диаметрін құрауы тиіс. Бордың ортасы тірек 
денесінен 0,5 м қашықтықта орнатылады.

Қажет болса, шұңқыр жерден қолмен тазартылады. Шұңқыр 
қазылғаннан кейін Жерден шамамен 4 м биіктікте тірек тірегіне тартқыш 
кабель орнатылады. Арқан ілмегі тірекке автомобиль бортынан немесе 
жерден тірекпен немесе тірекпен бекітіледі. Кабель ілмегі мен тірек тірегінің 
денесі арасында ағаш тығыздағыштарды орнату қажеттілігі тірек бетонының 
жағдайымен анықталады. Тростың диаметрі: діріл тіректері бар тіректерді 
түзету кезінде - 13 мм; центрифугаланған тіректері бар тіректерді түзету 
кезінде - 17 мм кем болмауы тиіс.

Тарту арқанына өлшеу шегі 5,0 т дейінгі 4 динамометр (6.11-сурет) 
қосылады.

Тарту механизмі жүрісінің бірқалыпты болуын қамтамасыз ету үшін 5-
блокты (тарту механизміне екі еселеу схемасын) қолдану ұсынылады.



208

   
  

Ауырлық күшінің біртіндеп артуы тірек тірегін ӘЖ осьіне 
перпендикуляр жазықтықта жылжытады. Екі тізбекті тіректің тіреуі тік 
қалыпқа дейін жылжиды; теңгерілмеген моменті (Бір тізбекті ӘЖ) бар және 
екі траверске қарай еңісі бар тірек тірегінің ұшы тік қалыпта 20-30 см 
жылжытылуы тиіс.

Темір бетонды бір тіректі тіректерді түзету бойынша жұмыстар энергия 
кәсіпорнының басшылығы бекіткен осы жұмыс түрінің технологиялық 
карталарына сәйкес жүргізіледі [65].

ӘЖ тіректерін түзету бойынша жұмыс жасақ -рұқсат бойынша 
мынадай құрамда бригадамен жүргізіледі: электр қауіпсіздігі бойынша IV 
төмен емес топпен жұмыс жүргізуші, III төмен емес топпен - екі 
электромонтер, қауіпсіздік техникасы бойынша II төмен емес топпен - екі 
механизм жүргізушісімен (бұрғылау машинасы немесе экскаватор). Бұл ретте 
бригада мүшелері ажыратылған ӘЖ-де осы жұмыс түрін жүргізуге оқытудан 
өтуі тиіс.

Тіректерді түзетуге бетонның жарықтары мен сынықтары болған кезде 
жол берілмейді.

Механизмдердің жұмысын басқаратын сигналдар мен командалар 
алдын ала пысықталады және нұсқама беру және бригаданы жұмысқа жіберу 
кезінде ескертіледі.

Тартқыш арқанды тарту сәтінде бригада мүшелері тірек тірегінен оның 
биіктігінен кем емес, ал тартқыш механизм - оның биіктігінен 1,2 кем емес 
қашықтықта болуы тиіс.

Желдің жылдамдығы 10 м/с жоғары болғанда, тәуліктің қараңғы 
уақытында, тұман, көктайғақ кезінде, топырақ толық ерімеген кезде 
тіректерді түзетуге тыйым салынады.

Тартқыш механизм ретінде жүкшығырсыз автомобильді пайдалануға 
тыйым салынады.

Кернеудегі ӘЖ тіректерін түзету бойынша жұмыстарды жүргізу 
кезінде тарту механизмі мен резеңке жүрісті механизмдер жерлендірілуі тиіс 
[65].

Жерлендіру тікелей арқанға немесе тарту механизміне орнатылуы 
мүмкін.

Шынжыр табанды жүрісте тартқыш механизмді қолдану кезінде 
жерлендіру талап етілмейді.
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6.4-кесте - ӘЖ-де (5 адамнан тұратын бригадаға) тіректі түзету кезінде 
қажетті механикаландыру құралдарының, құрал-саймандардың, қорғаныс 
құралдары мен материалдарының тізбесі)

Атауы Саны, дана
Диаметрі 17 мм (13 мм) ұзындығы 35 м болат арқан 1

Дірілді тіреулер үшін жүк көтергіштігі 2,5 т және центрифугаланған 
тіреулер үшін 5 т БМ-8 монтаждау блогы

1

Диаметрі 22,5 мм (15 мм) болат арқаннан жасалған асым арқандық
Ілмек( бау))

1

Сынық 1
Найза күректер 2

Тығындау 1
Өлшеу шегі 5 т Динамометр 1

Монтер құралы 1 жиынтық
Телескопиялық Мұнара немесе лебедкасы бар бригадалық машина 1

МТМ1,6 шығыры 1
Бұрғылау қондырғысы немесе экскаватор 1

Бринелл микроскопы немесе "Полди" лупасы» 1
Сақтандыру белдігі 2
Брезент қолғаптар 34 жұп
Қорғаныс каскасы 5

Бригадалық дәрі қобдишасы 1 жиынтық
Темір бетонды ригель 1

Шағыл тас ұсақ және кесек түйіршікті құм Саны әрбір нақты 
жағдайда 

анықталады
Арқан ілмегінің астына ұзындығы 0,5 м ағаш төсемдер 4

6.2 Байланыс желісіндегі монтаждау жұмыстары

6.2.1 Монтаждық пойыздың құрамы
"Терезеге" байланыс желісін орнату кезінде автомотрисалар АГВМ 

және АДМС, АГВ, АДМ1, АРВ1, дрезин ДМС, жүк және жаю (ПР1)
платформаларынан, 5 кН (РП) керілуімен сымдарды жаю үшін 
машиналардан, ілмекті жебесі бар машиналардан және АДМскм және т. б. 
тұратын монтаждау пойыздары қолданылады. Монтаждау ұйымында болған 
жағдайда байланыс желісін (РП1) жөндеу үшін автоматтандырылған пойыз 
пайдаланылуы мүмкін. "Терезеден" тыс байланыс желісін монтаждау кезінде 
автомобиль жүрісінде топсалы жебесі бар машиналар (МСТС-2а), рмтс-3
домалату-ілу машиналары, сондай-ақ әртүрлі тарту құралдары, құрылғылар 
мен құралдар пайдаланылады.

Топсалы жебесі бар машиналардың "терезесіне" аралықта өз бетінше 
жұмыс істеу мүмкіндігін, автомотрисалар мен дрезиналарды, сондай-ақ 
түйіспелі аспаны реттеу бойынша монтаждық пойыздарды құру үшін 
автомотрисалардың жеткілікті қуатын ескере отырып (пойыздың құрамына 
арнайы монтаждық мұнаралармен жабдықталған төрт осьті теміржол 
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вагондарын немесе платформаларын, сондай-ақ жоба бойынша толық 
жабдықталған монтаждау-жаю платформаларын қоса отырып), "жоғарыдан" 
әдісінің негізінде жұмыстар механикаландырылған тәсілмен 
ұйымдастырылуы мүмкін, бұл ретте "терезеден" тыс алмалы-салмалы 
монтаждау мұнараларынан орындалатын технологиялық операциялар іс 
жүзінде жоқ [65]. 

"Жоғарыдан" әдісіне негізделген механикаландырылған тәсілмен 
байланыс желісін монтаждау үшін монтаждау аймағына жалпы құраммен 
жөнелтілетін екі, үш және одан да көп пойыздардан тұратын жинақтардың 
әрбір аралықтарында бір мезгілде жұмыс істеген жағдайда неғұрлым ұтымды 
технологияға көшуді қамтамасыз ететін монтаждау пойыздарын 
жинақтаудың әртүрлі нұсқаларын қолдануға болады. Бұл ретте мыналар үшін 
монтаждық пойыздар негізгі болып табылады: көтергіш арқанды және 
түйіспелі сымды жаю; ішектерді монтаждау; түйіспелі аспаны реттеу; 
анкерлік телімлердің түйіспелерін монтаждау және т. б.  

6.2.2 Монтаждауға арналған құралды пайдалану мақсаты мен 
ережелері

Магистральдық темір жолдарға байланыс желісін орнату кезінде 
желілік жинақ базаларында топтастырылған көптеген түрлі механизмдер 
қолданылады.

Электромонтер белгіленген нормалар бойынша арнайы киіммен, 
арнайы аяқ киіммен, сондай-ақ жарамды сыналған қорғаныс және монтаждау 
құралдарымен, сигналдық керек-жарақтармен қамтамасыз етілуі тиіс.

Жұмысқа шығу алдында, сондай-ақ оны тікелей орындау алдында 
сырттай қарау арқылы қолданылатын қорғау құралдарының, сигналдық 
керек-жарақтардың, көтергіш механизмдер мен монтаждау 
айлабұйымдарының жарамдылығына көз жеткізу керек.

Егер қандай да бір кемшіліктер анықталса, олар туралы дереу жұмыс 
өндірушіге немесе ЭЧК бастығына хабарлау керек.

Жұмыс үшін қорғаныс құралдарын, көтергіш механизмдер мен монтаж 
құрылғыларын пайдалануға тыйым салынады:

- электр қондырғысының кернеуіне немесе механикалық жүктемеге 
сәйкес келмейтін;

- сынақ таңбасынсыз немесе сынақ мерзімі өткен;
- зақымдалған немесе ластанған оқшаулағыш бөлігі бар;
- полиспасты блоктардың арқандарын, КТП-П арқандарын, қол 

шығырларын, аспаларды жыртып алу;
- жерге қосатын немесе шунттайтын штангалардың, шунттаушы 

бөгеттердің (талсымдардың жалпы кескінінің 5% - дан астамы) 
арқандарының мыс талсымдарының үзілуімен, осы арқандардың жалғану 
орындарында түйіспелерінің бұзылуымен (әлсіреуімен) немесе бұралулардың 
болуымен [64];
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- муфталардың, ілгек клеммалардың және керме қысқыштардың 
көтергіш элементтеріндегі, полиспасты блоктардың ілгектеріндегі 
жарықтары бар;

- жерлендіру қарнағының (автомотрисаның (дрезинаның) рамасына 
бекітілген жерлендіру штангалар ынан басқа) қауіпсіздігін бұғаттаусыз 
немесе ақауы бар, серіппе, оның башмагы немесе түйіспелі бас серіппесі 
жұмысының бұзылуы;

- сақтандыру белдігінде, оның тізбегінде, карабинада немесе ілгекте 
үзілістермен немесе зақымданулармен.

Жұмысты сақтандыру белдігін қолдана отырып орындау керек. 
Карабинмен немесе сақтандыру белдігінің ілмектерімен тірекке, ригельге, 
арқандарға, сымдарға және басқа да сенімді бекітілген конструкцияларға 
бекітілуі қажет. Бұл ретте жұмыс істеушінің, тіпті құлау жағдайында да,
электр қауіпті элементтерге жұмыс санаты белгілегеннен аз қашықтыққа 
жақындау мүмкіндігін болдырмайтындай етіп бекіту керек. Карабинмен 
ілмектің толық ұзындығына бекітілгенде, бекіту нүктесі жұмысшының кеуде 
деңгейінен төмен болмауы керек.

Нұсқау беру кезінде және жұмыс кезінде жұмыс жетекшісі электр 
монтеріне алдын ала карабинді немесе сақтандыру белдігінің ілмектерін 
бекіту орындарын көрсетуі тиіс [64].

Аспапты немесе материалдарды жоғарғы жағына лақтыруға тыйым 
салынады. Оларды баспалдақпен немесе арқанмен көтеру керек.

Салмағы 25 кг дейінгі айлабұйымдарды, бөлшектер мен 
конструкцияларды жоғарыға және төмен түсіруге "қармақ" көмегімен, ал 25 
кг - нан жоғары полиспастпен рұқсат етіледі. Көтерілетін жүктің шайқалуын 
болдырмау үшін төменгі жағындағы қызметкер оны арқанның бос ұшымен 
тартып алуға тиіс.

Жүктерді көтеруге арналған арқанды тікелей биіктікте жұмыс істеуге 
тыйым салынады.

Тірекке көтерілу үшін арнайы "тырнақтар", тесіктер, сондай-ақ 
баспалдақтар қолданылуы мүмкін. "Тырнақтардың" немесе тесіктердің 
көмегімен көтерер алдында оларды аяқтарға және сақтандыру белдігінің 
ілмегімен тіректі жабу керек.

Жұмыс кезінде "тырнақтар" немесе тесіктер біркелкі жүктелетіндей 
етіп орнатылуы керек. Егер лазалар немесе" тырнақтар " тірекке көтерудің 
жалғыз құралы болса, онда бригадада олардың кемінде екі жиынтығы болуы 
керек.

Байланыс желісін орнату кезінде арнайы құралдардан байланыс 
желісінің элементтерін көтеру және сымдарды тарту үшін жүк көтергіштігі 
500 және 2000 кг полиспасттар және байланыс сымын түзету үшін түзету
кілттері қолданылады, осылайша ол бекіту жағында (Қарлығаштың құйрығы) 
жоғары орналасады.

ХҒС типті байланыс желісінің электромонтеріне арналған құралдар 
жиынтығы электромонтерге арналған.



212

   
  

Биіктікте жұмыс істеу қауіпсіздігі үшін ХҒС жинағына иыққа арналған 
және бедерлі баулары бар монтердің ыңғайлы сақтандыру белдігі кіреді 
(тұтынушының сұратуы бойынша).

Кесте 6.5 - Жинақ ХҒС құралдар жинағы
№ Атауы Саны
1 Клеммник 5,5-ке 1000В-қа дейін оқшауланған кілт 1
2 7-ге 1000 В-қа дейін оқшауланған клеммник кілті 1
3 8-ге 1000 В-қа дейін оқшауланған клеммник кілті 1
4 10-ға 1000 В дейін оқшауланған клеммник кілті 1
5 13-ке 1000 В дейін оқшауланған клеммник кілті 1
6 РН 3Х150ММ оқшауланған 1000В дейінгі айқыш бұрағыш 1
7 Бұрағыш sl 8, 0х175 оқшауланған дейін 1000В 1
8 РН 2х125мм оқшауланған 1000В дейінгі кресті бұрағыш 1
9 Бұрағыш SL 6.5 * 150 оқшауланған дейін 1000В 1
10 1000В 160мм дейін оқшауланған тістеуіктер 1
11 1000В 200мм дейін оқшауланған тістеуіктер 1
12 1000В 160мм дейін оқшауланған бүйір кескіштер 1
13 1000В 200мм дейін оқшауланған бүйір нұсқарлар 1
14 1000В 160мм дейін оқшауланған домалақ тістеуіктер 1
15 1000В 200мм дейін оқшауланған ұзын тістеуіктер 1
16 0,5-6mm2 кабелінен оқшаулауды алып тастауға арналған Стриппер 1
17 4.5-25mm2 кабелінен оқшаулауды алып тастауға арналған Стриппер 1
18 250 мм металл қайшы 1
19 1000 В-қа дейін тіке оқшауланған монтер пышағы 1
20 65 Вт дәнекерлеуіш(қалайы + канифоль) 1
21 8х8 сызықшасы бар біріктірілген сомын кілт 1
22 10х10 сызықшасы бар біріктірілген сомын кілт 1
23 12х12 сызықшасы бар біріктірілген сомын кілт 1
24 13х13 сызықшасы бар құрама сомын кілті 1
25 14х14 сызықшасы бар біріктірілген сомын кілт 1
26 17х17 сызықшасы бар құрама сомын кілті 1
27 19х19 сызықшамен біріктірілген сомын кілт 1
28 Біріктірілген сомын кілті 22х22 1
29 Біріктірілген сомын кілті 24х24 1
30 Кілт сомыны17х19 мм 2
31 Реттелетін кілт 250мм 1
32 Кілті ½ " 42-210 Нм 1
33 Моменті бар үшін кесік бастар 200мм 1
34 Ұзартқыш үшін жаға 1
35 8-22 ұштық бастиектер жиынтығы 1
36 6 тесу 1
37 Соққы 8 1
38 Шшеге 400-600 мм 1
39 Слесарлық кескіш 160мм 1
40 Фибергласс сабы бар 0,5 кг балға 1
41 Фибергласс сабы бар 1,5 кг балға 1
42 Металл арасы 300 мм 1
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6.5 кестенің жалғасы
43 Қайшы мата 300 мм 1
44 Жарық диодты маңдай шамы 1
45 Диэлектрлік қолғаптар 1000В дейін 1
46 Мақта Қолғаптары 1
47 Notepad + жазбаларға арналған қалам 1
48 Жеке шағын дәрі қобдишасы (таңу құралдары, пероксид, 

лейкопластырь)
1

6.2.3 Құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстарды 
ұйымдастыру тәсілдері мен әдістері

Темір жолдарды электрлендіру кезіндегі құрылыс-монтаждау 
жұмыстары (ҚМЖ) екі негізгі тәсілмен жүргізіледі: а) мердігерлік; б) 
шаруашылық.

Мердігерлік тәсіл кезінде – барлық құрылыс – монтаждау жұмыстарын 
заңды тұлғалар (мердігерлер) – тұрақты жұмыс істейтін құрылыс-монтаждау, 
жобалау-іздестіру және қызметтің осы түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиясы бар, құрылыс салушы кәсіпорындар (тапсырыс берушілер) тиісті 
жұмыс көлемдеріне тапсырыс беретін басқа да ұйымдар орындайды.

Тапсырыс беруші "Қазақстан темір жолы" акционерлік қоғамы ("ҚТЖ 
"ҰК"АҚ) болып табылады. Тапсырыс беруші мен мердігердің өзара 
міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген 
мердігерлік шарттарымен (ЖП) реттеледі.

Бас мердігер жұмыстардың толық циклын орындауды көздейтін тұтас 
алғанда объектіні салуға мердігерлік шарттар жасасады:

1) жобалау;
2) құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау;
3) іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу;
4) объектіні пайдалануға беруді қамтиды.
Жұмыстардың жекелеген түрлеріне бас мердігер басқа құрылыс-

монтаждау және жобалау ұйымдарымен (қосалқы мердігерлермен) қосалқы 
мердігерлік шарттар жасасады [65].

Мердігерлік жұмыс әдісінің құрылымдық сызбасы 6.13-суретте 
көрсетілген.

Экономикалық әдіспен-құрылыс компаниялары барлық құрылыс-
монтаж жұмыстарын өздерінің құрылыс-монтаж және басқа бөлімшелерінің 
көмегімен өз бетінше орындайды.

Жұмысты жүргізудің экономикалық әдісінің құрылымдық схемасы 
6.14-суретте көрсетілген.
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6.13-сурет - Темір жолдарды электрлендіру кезінде құрылыс-
монтаждау жұмыстарын жүргізудің мердігерлік тәсілінің құрылымдық 

схемасы

Сур. 6.14 - Темір жолдарды электрлендіру кезінде құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын жүргізудің шаруашылық тәсілінің құрылымдық схемасы

Электрлендіру және электрмен жабдықтау департаменті (ЭО) 
электрмен жабдықтау құрылғыларының үздіксіз жұмысын, темір жолдарды 
электрлендіру жоспарының орындалуын және электрлендіру және электрмен 
жабдықтау шаруашылығын дамытуды ұйымдастырады және қамтамасыз 
етеді.

Электрмен жабдықтау дистанциясы (ЭЧ) техникалық жағынан 
электрлендіру және электрмен жабдықтау қызметіне, ал әкімшілік -
шаруашылық жағынан – жол бөлімшесіне бағынады. Электрмен жабдықтау 
дистанциясының шекаралары жол бөлімшелерінің шекараларымен 
байланыстырылады. Бір жол бөлімшесінің шекарасында екі және одан да көп 
ЭЧ кезінде электрлендіру және электрмен жабдықтау бөлімі құрылады. ЭЧ-
ның маңызды міндеттері электрлендірілген желілер мен энергетиканы 
Электрмен жабдықтаудың барлық құрылғыларының сенімді және үнемді
жұмысын қамтамасыз ету, осы құрылғылардың жұмысын жетілдіру және 
жылжымалы құрамның қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыру болып табылады [64].

Темір жолдарды электрлендіру кезінде "ҚТЖ "ҰК" АҚ (Тапсырыс 
беруші) құрылымын егжей-тегжейлі қарастырайық (6.15-сурет).

Тапсырыс беруші

Мердігер

ҰК " АҚ 
"Қазақстан темір жолы"»

Тапсырыс беруші

Мердігерлік шарты

ҰК " АҚ
"Қазақстан темір жолы"»

Бас мердігер

Мердігерлік шарты

Қосалқы мердігер

Құрылыс-монтаждау, жобалау 
және басқа да ұйымдар
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Сур. 6.15 - Темір жолдарды электрлендіру кезіндегі "ҚТЖ "ҰК" АҚ 
құрылымдық сызбасы

"ҚТЖ "ҰК" АҚ электрмен жабдықтау шаруашылығының ұйымдары 
мен бөлімшелері темір жолдарды электрлендіру кезінде мынадай негізгі 
жұмыстарды орындайды::

- қайта жайластыру габаритті емес Өтулер және әуе;
- тарту қосалқы станцияларына 35 кВ және одан жоғары желілер (ӘЖ) ;
- тартқыш және трансформаторлық қосалқы станцияларда, түйіспелі 

тораптарда және электрмен жабдықтаудың желілік құрылғыларында 
кернеудің болуына байланысты Құрылыс және монтаждау жұмыстары.

Темір жолдарды электрлендіру жұмыстарын құрылыс компаниялары 
(бас мердігер) жүргізеді. Құрылыс трестері аумақтық қағидат бойынша 
ұйымдастырылған және мынадай жұмыс түрлерін орындайтын жекелеген 
бөлімшелерден – құрылыс басқармаларынан (ҚЖ), құрылыс-монтаж 
пойыздарынан (ЖМК) және т.б. тұрады: қазаншұңқырларды әзірлеу және 
іргетастарды, анкерлерді, түйіспелі торап тіректерін, анкерлі тартқыштар мен 
қатаң көлденең тіректерді орнату; қазаншұңқырларды әзірлеу және 
жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялардың (КТП) іргетастары 
мен тіректерін, автотрансформаторлық пункттерді (АӨП), қатарлас қосылу 
пункттерін (ОПҚ), ӘЖ 27,5 және 10 кВ-тан автобұғаттаудың резервтік 
қоректендіру тіректерін орнату; тартымдық қосалқы станцияларды және 
секциялау бекеттерін (ӨЖЖ) салу, монтаждау және іске қосу-баптау 
жұмыстары (түйіспелік желіні, 27,5 және 10 кВ ӘЖ, түйіспелік желі 
тіректерінде орналасқан, КТП, АЕК, ППС, ӨЖЖ монтаждау).

ҚТЖ " ҰК " АҚ»

ЦЖС ЦРКП

ЦЭ
Филиалдар 

"ҚТЖ" ҰК " АҚ темір 
жолдар

Жол бөлімшесі
Магистральдық желі бөлімшелері

ЭЧ

ЭЧК ЭЧЭ ЭЖС РРУ ЭЧО
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Жұмыс өндірісін дайындау құрылысты ұйымдастыру жобаларын 
(ЖЖЖ) және жұмыс өндірісі жобаларын (ЖЖЖ) әзірлеуден тұрады. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ПОС және ППР-сыз жүзеге асыруға, 
сондай-ақ олардың шешімдерінен ауытқуға жол берілмейді.

Темір жолдың электрлендірілген телімінің ПОС жобалық ұйыммен 
әзірленеді және техникалық жобаның құрамына енгізіледі. ПОС құрылыс 
мерзімін анықтауға, жұмыстардың ұтымды реттілігін белгілеуге, кезеңдер 
(жыл, тоқсан, ай) бойынша күрделі салымдарды бөлуге және жұмыстардың 
сметалық құнын есептеуге арналған. ПОС түсіндірме жазбаны, құрылысты 
ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарын, негізгі объектілер бойынша жұмыс 
жүргізудің күнтізбелік немесе желілік кестелерін, сондай-ақ телім
трассасының схемалық жоспарын қамтуы тиіс.

ППР ПОС-да бекітілген жұмыс құжаттамасы негізінде жасалады. 
ЖАЖ-да түсіндірме жазба, электрлендірілетін телім объектілерінің құрылыс 
алаңын ұйымдастыру жоспары; жұмыстардың күнтізбелік кестесі; 
технологиялық терезелерді ұсыну кестесі және т.б. болуы тиіс [66].

Жұмысты дұрыс ұйымдастыру жұмыс өндірісінің екі әдісін ұтымды 
үйлестіруді қамтамасыз етуі керек:

– "жолдан" - темір жол жүрісіндегі машиналар мен механизмдерді 
пайдалана отырып және тәуліктің жарық уақытында технологиялық" 
терезелер " ұсына отырып:

- екі жолды телімлер станцияларының аралықтары мен бас жолдарында 
жұмыс күні ішінде уақыт ауыстырыла отырып, әрбір жол бойынша кемінде 2 
сағат;

– 4 сағаттан кем емес-дара жолды телімлер станцияларының 
аралықтары мен бас жолдарында;

– 4 сағаттан кем емес-дара жолды және қос жолды телімлер 
станцияларының бүйір жолдарында;

- байланыс желісін қайта құру кезінде, жаңадан салынатын темір 
жолды немесе уақытша пайдалануға берілген екінші жолды электрлендіру 
кезінде кемінде 6 сағат;

2)" алаңнан " – автомобиль немесе трактор жүрісінде жұмыс істейтін 
машиналар мен механизмдерді пайдалана отырып және үйменің биіктігі 3,5 м 
– ден аспайтын және ойықтардың тереңдігі 2,5 м болған кезде машиналар 
мен тетіктердің теміржолға келу мүмкіндігі арқылы жүзеге асырылады.

Қатаң көлденең кескіндерді монтаждау
Пойыздардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін теміржолдарды 

электрлендіру кезіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының маңызды 
түрлерінің бірі станцияларда қатаң немесе икемді көлденеңін орнату болып 
табылады, өйткені бұл құрылымдардың зақымдануы байланыс желісінің 
бұзылуына және сәйкесінше станцияның бірнеше жолында пойыздардың бір 
уақытта тоқтауына әкеледі.

Қатаң көлденең кескіндерді құрастыру және орнату жобаға сәйкес 
орындалуы тиіс. Жеке блоктардан қатаң көлденең кескіндерді жинақтау 
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базасында құрастыру кезінде еңістердің орналасу дұрыстығына ерекше назар 
аудару керек [69].

Рамалық құрылымның қатаң крест бөлігін жинамас бұрын, тіректер 
арасындағы нақты қашықтықты өлшеу керек, ол арқылы қатаң крест тірегінің 
тірегі жасалуы керек. Монтаждау панельдерінің көмегімен өлшенген 
қашықтыққа (оны жекелеген блоктардан құрастыру кезінде) сәйкес ригель 
ұзындығын реттеуді жүзеге асыруға жол беріледі. Қатаң көлденең тіректің 
ригелін темірбетон тіреулерге орнату кезінде көтеруден бастап оны 
тіреулердің шыңына орнатуға және бекітуге дейін жұмыс аймағында 
пойыздардың немесе басқа да жылжымалы бірліктердің жүруіне жол 
берілмейді.

Қатаң көлденең кескіндердің ригельдерін тіреулерге монтаждауды 
қазаншұңқырларды толтыра отырып тіректерді түпкілікті бекіткеннен немесе 
оларды іргетастарға бекіткеннен кейін жүргізуге жол беріледі.

Қатаң көлденең кескіндердің ригельдерін жүк көтергіштігі 15 т, 
жебенің Ұзындығы 18 м кем емес темір жол кранының көмегімен орнату 
керек. Ригельді орнату кезінде тіректерді темір жол кранының бағытымен тік 
реттеуге жол берілмейді.

Қатты крест тірегін орнату технологиясы:
1. Жұмыстарды орындау шарттары:
- барлық жолдар бойынша пойыздар қозғалысындағы үзіліспен, қатаң 

көлденең кескінмен жабылады;
- ұзақтығы 2,5 ... 6 сағ пойыздар қозғалысында "терезе" ұсынумен;
- барлық сымдар мен жабдықтардан (оның ішінде тіректердің далалық 

жағынан) кернеуді алумен); 
- жұмыстың басталу және аяқталу уақытын көрсете отырып,

энергодиспетчердің жасақ ы мен бұйрығы бойынша.
Станциялық жолдарда жұмыс істеу кезінде-станция бойынша 

кезекшінің келісімі бойынша.
Егер Кранның жебесін бұру кезінде оның кабинасы көрші жолға 

қатысты габаритті болмаса, онда көрші жолмен келе жатқан пойыздарға 
Кранның жұмысы туралы ескерту беріледі, ал жұмыс орны сигнал берушімен 
қоршалады.

Дайындық жұмыстары және жұмысқа жіберу:
- байланыс желісінің монтаждау жоспарына сәйкес жұмыс басталғанға 

дейін алдын-ала қажетті тіректі таңдаңыз; 
- жергілікті жерде жүргізілген өлшеулерге сәйкес әр жолдың 

оқшаулағыштарын ілуге арналған конструкцияларды белгілеу және орнату;
- ригельдің ұштарында ригельдің бойлық бұрыштарын бастиектерге 

немесе тірек тіреулеріне бекіту үшін қамыттарды (бугельдер) орнату 
(ригельді тірекке бүйірден бекіту кезінде) [69]. 

2 ... 4 жолдың қабаттасуына арналған металл тіректердің ұзындығы 
13,6 м-ден 27,1 м-ге дейін; 5 ... 8 жолды жабу үшін тіректің Ұзындығы 29 м-
ден 44,16 м-ге дейін. Қатаң көлденең кескіннің ригеліне кіру бақылауын 
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жүргізу; 
- жұмыстар қарсаңында энергодиспетчерге пойыздар қозғалысында 

"терезе" ұсынуға, пойыздарға ескертулер беруге, сымдар мен жабдықтардан 
кернеуді алуға өтінім беру (жұмыс шарттарына байланысты);

- жұмыс өндірісіне жасақ алу және оны берген тұлғадан нұсқама алу;
- мынадай құрамда орнату пойызын қалыптастыру: теміржол 

жүрісіндегі кран, тиелген ригелі бар төрт осьті платформалардың тіркесі, 
автомотрисалар;

- жұмыс жүргізілетін станцияға орнату пойызының көшуін 
ұйымдастыру;

- жұмыстың басталу және аяқталу уақыты көрсетілген және қажет 
болған жағдайда сымдар мен жабдықтардан кернеуді алу туралы 
энергодиспетчердің бұйрығын алу;

- аралықтың немесе станцияның жолдары жабылғаннан кейін станция 
бойынша кезекшіден оның айналысуына рұқсат алу; пойыздардың қозғалысы 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орнату пойызының жұмыс орнына көшуін 
жүзеге асыру;

- жұмыс орнына келгеннен кейін бригада мүшелеріне жасақ та қол 
қоюмен нұсқама өткізу;

- кернеуді алумен жұмыс кезінде жасақ қа сәйкес жерлендіру 
штангаларын орнату;;

Қатаң көлденең кескіннің ригелін орнату тәртібі:
- пойыз ригель орта немесе жақын ортасында орнату (сурет 6.16);
- көлденең тіреуді жасаңыз және төрт созуды бекітіңіз; қатаң крестті 20 

... 30 см көтеріңіз және ілмектің дұрыстығын тексеріңіз;
- кранмен тіректердің жоғарғы жағынан жоғары биіктікке көтеру, 

кергіштердің көмегімен жолдарға көлденең жаю және тіректердің бас 
жақтарына орнату;

- тіректердің бас жағына ригельді 9 метрлік монтаждау сатыларынан 
бекіту;

- Кранның жебесін түсіру, орнатылған ригельді босату;
- ілмектерді және кергіштерді алып тастағаннан кейін Кранның жебесін 

көлік жағдайына келтіріңіз.
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1-тірек; 2-тірек; 3-арқан; 4-созылу; 5-монтаждық баспалдақ; 6-жол осьі; 7-рельс; 8-
монтаждық кран; 9-жабу платформасы; 10-платформа; 11-оқшаулағыш мұнара

Сур. 6.16 - Қатаң көлденең тіректі ригельді орнату схемасы

Түйіспелі тораптың қатаң көлденең кескіндерін монтаждау кезіндегі 
шекті ауытқулар:

- қатаң көлденең тіректердің (тіреулердің) ұштары белгілерінің 
айырмасы, мм

- ригельдің Ұзындығы 30 м дейін болғанда................................∆1 = + 100
- ригельдің ұзындығы 40 м дейін болғанда............................... ∆1 = + 200
- бір көлденең тіректердің тіректері арасындағы қашықтық (жол осьіне 

перпендикуляр), мм 2±1
Ригельді монтаждау жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады:
- 10 м/с астам жел кезінде, тұман, бұрқасын, қатты көктайғақ және 

нашар көріну кезінде;
- кранмен орнатқаннан кейін тіреулерге бекітілмеген қатаң көлденең

кескіндердің ригельдерін қалдыруға;
- биіктігі бойынша жылжитын ригельден 7 м жақын болу;
- оның орын ауыстыру сәтінде ригельде болу;
- тіректерге толық бекітілгенге дейін ригельге көтерілу.
Анкерлі тартқыштарды монтаждау
Анкерді тарту қолмен орнатылады. Кронштейндерді анкерлік тірекке 

бекіту жерде немесе тіректі бүйір баспалдақтан орнатқаннан кейін жүзеге 
асырылады (6.17-сурет). Бекіткіштің түрі және тіректегі анкер
кронштейндерінің орналасуы жобамен анықталады және анкер мен 
суспензияның түріне байланысты болады. Тартқышты анкерге бекіту 
түйінінің құрылғысы тартқыштың ұзындығын реттеуді қамтамасыз етеді. 
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Тартқыштардың кернеуі олардағы бұрандатерді де қолдана отырып реттеледі 
(6.18-сурет).

Жұмыстарды орындау шарттары:
- жол жоқ; 
- 9 м тіреу сатысын қолдана отырып, биіктікке көтерумен;
- кернеуді түсірмей, кернеудегі бөліктерге жақын;
- жасақ бойынша, энергодиспетчерге жұмыстың уақыты, орны және 

сипаты туралы хабарламамен [69].
Дайындық жұмыстары және жұмысқа жіберу:
- жұмыс қарсаңында энергия диспетчеріне кернеуді түсірмей, кернеу 

астындағы бөліктерге жақын жұмыстарды орындауға өтінім беру;
-тіреуішке және анкерге бекіту үшін тартқыштарды, кронштейндер-

қамыттарды, кронштейндер астындағы полиэтилен оқшаулау төсемдерін-
қамыттарды, анкер арматурасынан анкерлі тартқыштарды оқшаулау үшін 
майлы антисептикпен сіңірілген ағаш оқшаулау брустарын таңдау;

- жұмыс өндірісіне жасақ алу және оны берген тұлғадан нұсқама алу;
- энергия диспетчеріне жұмыстың уақыты, орны және сипаты туралы 

хабарлау;
- жұмыс орнына келгеннен кейін бригада мүшелеріне жасақ та қол 

қоюмен нұсқама өткізу;
- жерлендіру тізбегінде ұшқын саңылауы немесе диодты жерге 

тұйықтағыш болған кезде оларға кескіні 50 мм2 мыс шунттаушы бөгетті 
орнату қажет.

Анкерлік тартқыштарды орнату тәртібі:
- тірекке 9 м баспалдақты орнату және бекіту;
-жоғарғы тартпаға арналған кронштейн-қамытты және полиэтиленді 

оқшаулағыш төсемдерді" қармақ " көмегімен көтеру және оларды схемаларға 
сәйкес жобалық биіктікте бекіту (6.18-сурет);

- жоғарғы тартқыштың ұшын" балық аулау таяқшасымен " көтеріп, оны 
кронштейнмен бекітіңіз;

- төменгі тартқышты тірекке орнатыңыз;
- тартпалардың төменгі ұштарын анкерге бекіту Түйініне бекітіңіз;
- жаңғақтардың көмегімен тартқыштарды тартыңыз; Қос тартқыштар 

бірдей кернеуге ие болуы керек, бұл оларды металл затпен ұрған кезде діріл 
арқылы тексеріледі. Тіректің тартпа жағына бүгілуі 100 мм артық болмауы 
тиіс;

- анкерден және тірек арматурасынан тартқыштарды оқшаулау 
кедергісін 500 В мегомметрмен өлшеңіз. Кедергі кемінде 5 МОм болуы 
керек.
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1-баспалдақ буыны; 2 – тірек; 3-диаметрі 3 ... 5 мм болат арқан

Сур. 6.17 - Бекітілген баспалдақ

1-анкер; 2-тарту; 3-тірек; 4 – тірек тақтасы

Сур. 6.18 - Көтергіш арқанның қатты және түйіспелі сымның 
қарымталанғанкезінде анкерлік тартқыштарды орнату схемалары
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1-анкер; 2-тарту; 3-тірек; 4 – тірек тақтасы

 
Сур. 6.19 - Көтергіш арқанның және түйіспелі сымның 

қарымталанғанбіріктірілген анкерлеу кезінде анкерлік тартқыштарды орнату 
схемалары

Ұстап тұрушы құрылғыларын орнату
Консольдерді орнату пойыздар қозғалысының үзілісімен, "терезеден" 2 

... 2,5 сағатқа созылады.
Оқшауланбаған көлденең консольдерді орнатқан кезде, алдымен 

полиспаст (6.20-сурет) 0,5 тоннаға тіректің үстіне ілінеді және оны консоль 
кронштейніне бекітеді, содан кейін консоль пятки деңгейіне көтеріліп, оған 
болтпен бекітіледі. Полиспасттың кабелін тартып, консоль қалыпты жағдайға 
жеткенше өкшені айналдырады. Консоль кронштейні көлденең орналасуы 
керек; ол үшін реттелетін саңылаулары бар кронштейннің көмегімен 
тартқыштың ұзындығын өзгертіңіз [67].

Консольдерді топсалы жебесі бар машинаның көмегімен немесе 
автомотрисалар мен дрезиналардың монтаждау алаңдарынан орнатқан жөн 
(6.21-сурет).

Оқшауланбаған консольдердегі алып жүретін арқанның 
оқшаулағыштарының немесе оқшауланған консольдердегі алып жүретін 
арқанның гирляндаларын бекіту нүктесінің жобалықтан ауытқуы болуы тиіс: 
жоспарда жол осьінен + 200 мм; рельс бастиектерінің деңгейінен биіктігі 
бойынша + 500 мм - ден - 300 мм-ге дейін қарымталанғанаспада және 
жартылай қарымталанғанкезде + 600 мм-ден-200 мм-ге дейін.

Жартылай қарымталанғантүйіспелі аспалардың консольдерін жолдың 
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түзу телімлеріне перпендикуляр, ал қисықтарға жолдың осьіне радиалды 
орналастыру керек. Консольдің көрсетілген жағдайдан ауытқуына 
тіректердің габариті 5 м дейін болғанда + 200 мм артық емес және 
тіректердің габариті 5 м артық болғанда + 300 мм артық емес рұқсат етіледі.

Қарымталанғанаспа консольдерінің жол осьіне қатысты жағдайы + 50 
мм рұқсаты бар монтаждау кестелері бойынша белгіленеді.

1-тірек; 2-өкшені бекітудің бекітілген бөлігі; 3-тартқышты бекітудің бекітілген 
бөлігі; 4-қысқыш; 5-полиспаст; 6 - реттеу кронштейні; 7-қысқыш; 8-мыс сым; 9-консольді 

тарту; 10-консоль кронштейні; 11-мыс сым; 12-оқшаулағыштардың гирляндасы; 13-
бугель; 14-тартқыштар

Сур. 6.20 - Оқшауланбаған консольді полиспастпен орнату схемасы

1-айналмалы негіз; 2-басқару пульті бар кабина; 3-шығыр; 4-топсалы жебе; 5-
монтаждау себеттері

Сур. 6.21 - АДМ Автомотрисасы

Үшбұрышты аспаларды монтаждау (6.22-сурет) МСТС-2пм типті 
машиналардан, автомотрисадан немесе қолмен тікелей көлденең тіректен 
орындалады.

Үшбұрышты аспаларды монтаждау кезінде алдымен тіреуіш 
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бұрыштарын немесе қапсырмаларды (аралық тіректерден 250 мм-ден алыс 
емес) ілгекті бұрандалармен ригельге бекітеді, содан кейін үшбұрышты 
аспаға ер-тоқымы немесе ролигі бар оқшаулағыштардың гирляндасын іліп 
қояды [69].

Қолмен орнатқан кезде жұмысшы бүйірлік баспалдақпен крестке 
көтеріледі. Үшбұрышты аспалар мен оқшаулағыштар монтаж ролигі арқылы 
өтетін арқанмен көтеріледі (6.23-сурет).

1-бар; 2-қапсырма; 3-сырға
Сур. 6.22 - Үшбұрышты 

суспензия
Сур. 6.23 - Монтаж ролигі

Төменгі фиксациялаушы арқанын орнатқан кезде, крест тірегіне 
қысқыш орнатылады (6.24-сурет), оған фиксациялаушы арқаны ілінеді. 
Қысқыш негізгі жолдың байланыс сымының деңгейінен 400 мм жоғары 
орнатылады. Қажетті ұзындықтағы кабельді жинап, оған секциялық 
оқшаулағыштарды кесіңіз. Фиксациялаушы арқаны жолдар арқылы 
лақтырылады, полиспастпен шығарылады және оны тірекке бекітеді. 
Фиксациялаушы арқанды ауыстыру тірек арқанды прокаттау аяқталғаннан 
кейін, крестпен жабылған барлық жолдар бойынша және, әдетте, байланыс 
сымын прокаттау басталғанға дейін жүзеге асырылады.

1-қолдау; 2-қамыт
Сур. 6.24 - Фиксациялаушы арқанды тірекке бекіту
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Қос байланыс сымының қарымталанғананкерін орнатқан кезде 
(6.25-сурет) 2 тонна полиспаст қолданылады. Анкерді түйіспелі сымды жаю 
процесінде орындау керек. 8-жолақта кернеу (Ілмек) қысқышы 7 бекітіліп, 
оған полиспаст 5 бекітіледі. 9 оқшаулағыштарының гирляндасы 6 диаметрі 4 
...5 мм болатын болат сыммен оның кабеліне уақытша бекітіледі. 1 түйіспелі 
сымдарына 2 кернеу қысқыштары орнатылып, оларға 3 Қосалқы ролик 
арқылы өтетін 4 болат қысқышы қосылады. Сымдар қолмен тартылып, 4 
жылжымалы полиспаст блогының қосалқы ролигіне 5 қосылады. Байланыс 
сымдары компенсатордың 10 рокеріне қосылады, содан кейін жүктемені 
полиспастан алып тастайды. Бір түйіспелі сымның анкері ұқсас орындалады, 
бірақ ол оқшаулағыштардың гирляндасына тікелей қосылады.

1 - түйіспелі сымдар; 2-керме қысқыштар; 3-қысқыштар; 4-көмекші ролик; 5-
полиспаст; 6-сым; 7-керме қысқыш; 8-штанга; 9-оқшаулағыштардың гирляндасы; 10-

рокер; 11-арқансым

Сур. 6.25 - Қос байланыс сымының қарымталанғананкерін орнату 
схемасы

Ортаңғы анкерді орнату тізбекті түйіспелі аспаны реттеу бойынша 
жұмыстарды орындау процесінде жүзеге асырылады. Түйіспелі сымның 
орташа анкеровкасын кескіні 50 мм2 кем емес болат-мыс тростан орындау 
керек. Орташа анкерлеу орналастырылатын жерде байланыс сымы жобадан 
200 ... 300 мм асатын биіктікте жолдарға уақытша байланады. Содан кейін 
орта анкер кабелін арқансымге және байланыс сымына бекітіңіз. 
Қарымталанғанжәне жартылай қарымталанғантізбекті аспаның орта 
анкеровкасы тросының әрбір тармағының ұзындығы аралықтың ортасында 
өлшенген түйіспелі сым мен алып жүретін тростың арасындағы 10 еселік 
қашықтықтан кем болмауы тиіс. Ортаңғы анкер кабелінің бүкіл ұзындығы 
бойынша жолдар байланыс сымынан ажыратылады, ал оның салмағы 
бойынша орташа анкерлеу кабелі тартылады. Содан кейін орта анкеровканың 
тросының керілуін оны алып жүретін тросқа бекітетін қысқыштарды 
сырғыту арқылы реттейді және екі аралықтағы биіктігі бойынша түйіспелі 
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сымды түпкілікті реттейді [70].
Екі байланыс сымымен байланыс сымының анкері бір кабельден 

орнатылып, әр сымға бекітіледі.
Тікелей және кері бекіткіштер оқшаулағыштардағы консольдерге 

(оқшауланбаған консольдерге) немесе тікелей (оқшауланған консольдерге) 
немесе тіреу кронштейнінің көмегімен тіректерге бекітіледі. 
Артикуляциялық қысқыштар (түзу және кері) негізгі штангадан, тіректен 
және қосымша қысқыштан тұрады. Қос түйіспелі сымы бар телімлерде әрбір 
сым жеке қосымша бекіткішпен бекітіледі, олар бірдей ұзындықта болуы 
тиіс.

Орнатуды тұтастырылған бекіткіштер орындайды екі кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең-оған қосымша бекіткіші бар бекіткіштің негізгі өзегі 

консольдегі автомотрисалар монтаж алаңының бойымен орналастырылған 
және тірек кабельге орнатылған ішектерге немесе қатты тіректерге 
байланған.

Екінші кезең – алынбалы мұнарадан байланыс сымына қосымша 
бекіткіштер орнатылады және сонымен бірге зигзагтар мен шығулар 
реттеледі. Ұзақ уақыт бойы "терезелер" болған кезде бұл жұмыстар 
автомотрисадан орындалады.

Анкер телімлерінің түйісулерін орнатқан кезде, алдымен салмақ 
түсетін кабельдердің орналасуы биіктікте және өтпелі тіректерде белгіленеді. 
Оқшаулағыштардың консольдері мен гирляндаларының қалпын реттеу 
кезінде Бір тізбекті аспаның арқансымның шектес аспаның 
оқшаулағыштарының гирляндасына тимеуін және олардың бір бөлігін 
жаппауын қамтамасыз ету қажет [70].

Оқшаулағыш түйісулерде арқансымға және түйіспелі сымға 
оқшаулағыштар ойып орнатылады. Арқанға (сымға) изоляторлардың 
гирляндаларын кесу орнының екі жағына керу қысқыштарын орнатады және 
оларға керу шығырын жалғайды, оның арқанмен (сыммен) керілуін алып
тастайды және оқшаулағыштардың гирляндаларын консольден анкерлік 
тірекке қарай 3 м қашықтықта шынжыр аспасының жұмыс істемейтін 
тармағына кеседі.

Түйіспелі сымдарды бұрау және түзету бекіткіштерді орнатумен және 
түйіспелі сымдардың жағдайын реттеумен біріктіріледі: өтпелі тірекке 
шынжыр аспасының жұмыс және анкерлік бұтақтарының бекіткіші 
орнатылады. Содан кейін байланыс сымдарына Ішекті қысқыштарды 
орнатыңыз және жұмыс істейтін және бекітілген суспензия бұтақтарының 
байланыс сымдарын биіктікте реттеңіз. Аралықтың ортасында анкер
бұтағының байланыс сымы жұмыс бұтағының сымымен бірдей биіктікте 
орналасуы керек. Аралық ортасынан өтпелі тірекке дейін байланыс сымы 
біртіндеп көтеріледі, бұл жолдардың ұзындығын реттеумен қамтамасыз 
етіледі; көтерудің басталу орны өтпелі тіректен 20 ... 25 м қашықтықта 
орналасқан. Екі түйіспелі сымдары бар аспаларда рокер тігінен орнатылады 
және әр сым жеке ішектерге бекітіледі. Шынжырлы аспалардың анкерлік 
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бұтақтарында қабылдау ішектері орнатылады: оқшауланбаған түйісулерде –
рельс тірегіне жақын орналасқан түйіспелі сыммен қиылысу нүктесінде, 
оқшаулағыштарда – ойма оқшаулағыштардың екі жағынан қабылдау 
ішектері екі есе болуы тиіс.

Бойлық және айналма электр қосқыштарының олар қосатын 
сымдардың кескініне сәйкес келетін ортақ кескіні болуы тиіс. Бұл 
қосқыштарды орнату автомотрисаларды қолдана отырып, анкер телімлерінің 
конъюгацияларын реттеу аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.

Байланыстырушы қысқыштар арасындағы сымның ұзындығы 
жартылай қарымталанғанаспа үшін 0,8 м, қарымталанғанаспа үшін – 2,0 м 
болуы тиіс. Айналма жалғағыш түйіспелі сымға орнатылады және күшейткіш 
сымға ПАМ типті өтпелі қысқыштың көмегімен қосылады [69].

Әуелік бұрмаларын орнату кезінде негізгі жолдардың немесе басым 
бағыттардың байланыс сымдары төменнен орналастырылады. Екінші 
дәрежелі жолдың түйіспелі сымдары басты жолға жанасқан кезде басты 
жолдың түйіспелі сымдарынан 20-40 мм жоғары болуы тиіс.

Екі байланыс сымдарының көтерілуі үшін және Ток қабылдағыштың 
жоғарғы жағындағы әуелік бұрмасына жақындағанда, төменгі сымға 
ұзындығы 15001800 ММ шектеу түтігі күшейтіліп, осы түтік пен төменгі сым 
арасында жоғарғы байланыс сымы өтеді. Токқабылдағыш жоғарғы түйіспелі 
сым бойымен әуелік бұрмасына жақындаған кезде шектегіш түтікті басу 
орын алады және онымен төменгі түйіспелі сым көтеріледі.

Кәдімгі бағыттамалы ауыстыру кезінде түйіспелі сымдардың 
қиылысуы тік және ауытқыған жолдардың осьтерінен 360-400 мм-ге дейін 
тұруы және айқастырманың жалғастырушы рельстерінің бастиектерінің ішкі 
қырлары арасындағы қашықтық 730-800 мм-ді құрайтын жерде болуы тиіс.

Оларды ток қабылдағышпен ұстап алу аймағындағы екінші жолдардың 
түйіспелі сымдары ток қабылдағыштың жыланына қатысты бір деңгейде 
болуы тиіс. Жанасатын немесе қиылысатын жолдың түйіспе сымдарының 
токқабылдағышын жыланмен басып алу аймағы осы жолдың осьінен 5301100 
мм қашықтықта орналасуы тиіс.

Фиксациялаушы құрылғылары кәдімгі бағыттамалы ауыстыру кезінде 
түйіспелі сымдардың түйісу нүктесінен бағыттаманың үшкіріне қарай 1-2 м 
қашықтықта орналастырылады, мұнда ішкі рельстердің ішкі қырлары 
арасындағы қашықтық 0,81 м.

Қарымталанғанжәне жартылай қарымталанғанаспалар станцияларының 
негізгі жолдарының әуелік бұрмаларда қиылысуына жол берілмейді, 
сондықтан бағыттауыш негізгі жол бойымен орналасқан кезде бағыттаманы 
құрайтын екінші аспа да қарымталанғанболып орындалады.

Әуелік бұрмасын монтаждау кезіндегі жұмыс тәртібі (6.26-сурет):
- А және Г тіректерімен аралас аралықтарда әуелік бұрмасын құрайтын 

тізбекті аспаларды бойлық реттеу;
- В және Г тіректеріне бекіткіштерді орнату;
- АВ және АГ аралықтарындағы тізбекті аспалардың биіктігі бойынша 
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алдын ала реттеу; 
- қашықтықты өлшеу арқылы табылған байланыс сымдарының 

қиылысу орнын анықтау С = 720 мм; 
- қосылым рельстерінің бастарының ішкі беттері арасында шпалдағы 2 

крест 3 осы қашықтықтың ортасын белгілейді (О нүктесі);
- екі аспаның көтергіш арқандары туралы нүктенің үстінен 

жалғастырушы қысқышпен бекіту;
- Б тірегіне бекіткіш кронштейнді 6 орнату және оған бекіткішті 5 

бекіту;
- Б тірегіндегі байланыс сымдарының зигзагтарын реттеу: сымдардың 

қиылысу орны О нүктесімен сәйкес келуі тиіс; 
- егер олар сәйкес келмесе, онда қиылысу нүктесі 50 ... 100 мм-ге 1 

нүктелеріне қарай жылжиды;
- байланыс сымдарын биіктігі бойынша түпкілікті реттеу, Ал о 

нүктесінен 1 ... 1,5 м қашықтықта а тірегіне бекітілген сым жұмыс істемейді, 
оны біртіндеп жолдарға көтереді;

- жол рельс басының ΙΙ жол сымының қиылысу орнында және ι (м 
нүктесі) жол рельс басының ιι (Н нүктесі) жол Байланыс сымының қиылысу 
орнында байланыс сымына қабылдағыш қос ішекті орнату);

- 4 шектеу түтігін орнату; бойлық электр қосқышын орнату [70].

1-үшкір; 2-жалғастырушы рельстер; 3-айқастырма; 4-әуелік бұрмасы; 5-бекіткіш; 6-
бекіткіш кронштейн

Сур. 6.26 - Әуелік бұрмасын монтаждау схемасы
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6.2.4 Тіректерді, электр жабдықтарын, сымдарды, кабельдер мен 
материалдарды қабылдау және сақтау және монтаждауға (монтаждаудан 
кейін) тапсыру тәртібі мен шарттары

Байланыс желісін пайдалануға қабылдау және техникалық 
құжаттаманы беру 2011 жылғы 30 желтоқсандағы ЦЗ1260 бұйрығымен 
бекітілген Магистральдық темір жол желісінің телімлерін электрлендіру 
кезінде құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізу және қабылдау 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

Қоймалардағы тіректерді, электр жабдықтарын, сымдарды, кабельдер 
мен материалдарды қабылдау және сақтау тәртібі мен шарттары МЕМСТ,
өндіруші зауыттардың техникалық шарттары мен нұсқаулықтарының 
талаптарын қанағаттандыруы керек [66].

Тіректердің металл және темірбетон тіректерін түрлері, үлгі өлшемдері, 
сұрыптары және партиялары бойынша тірек ағаш төсемдерде, нөсерлі судың 
ісінуіне арналған құрылғылары бар арнайы жабдықталған алаңдарда сақтау 
ұсынылады.

Темірбетон тіректерінің тіректерін бес қатардан аспайтын қатарларға 
салу керек. Қатарлар арасында бір жағынан ені 1,5 м өту жолы, екінші 
жағынан крандар мен автомашиналарға арналған ені 5 м өту жолы 
қамтамасыз етілуі тиіс.

Темірбетон тіректерінің тіректерінің төменгі қатарын тіректің ұшынан 
тірек ұзындығының 1/5 қашықтықта орналасқан биіктігі 0,15-0,25 м екі ағаш 
төсемге салу керек. Төсемдердің биіктігі тіреулердің төменгі қатары мен жер 
арасындағы 0,15 м кем емес саңылауды қамтамасыз етуі тиіс.

Маркалары мен кескіндері бойынша сұрыпталған сымдарды, Болат
арқандарды және сымдарды барабандарда немесе шатыр астындағы 
бухталарда, ал түрлері мен өлшемдері бойынша сұрыпталған арматураларды, 
арнайы бөлшектерді, электр жабдықтары мен материалдарды жабық 
қоймаларда сақтау керек.

Коррозиядан қорғалмаған арматураның, арнайы бөлшектер мен электр 
жабдықтарының металл бөлшектері, сондай-ақ бұрандалар мен 
жаңғақтардың бұрандалары қатты маймен майлануы керек.

Қабылданбаған бөлшектер, бұйымдар мен материалдар бөлек сақталуы 
керек.

Тез тұтанатын материалдарды өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай 
отырып, арнайы отқа төзімді үй-жайларда немесе жерге көмілген қоймаларда 
сақтау қажет.

Сымдар, болат арқандар және сымдар мұқият тексеріліп, жобаның 
техникалық сипаттамаларына, МЕМСТ және ТШ талаптарына сәйкестігін 
тексеру керек.

Барлық арматура мен барлық типтегі оқшаулағыштар келесі ретпен 
бақылау тексерісінен өтуі керек: сыртқы тексеру, металлдың және коррозияға 
қарсы жабынның толықтығын, мөлшерін, сапасын тексеру.
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Жұмыс сызбаларына, қолданыстағы МЕМСТ және ТШ талаптарына 
сәйкес келмейтін тіректерді, материалдарды, арматураны, арнайы 
бөлшектерді және басқа да бұйымдарды қолдануға тыйым салынады.

Монтаждау механизмдері мен айлабұйымдарды (шығырлар, блоктар, 
полиспастар және т.б.), сондай-ақ такелажды тростарды байланыс желісін 
салу кезінде күтілетін ең үлкен тарту күштеріне сәйкес келетін беріктік шегі 
бар таңдау керек [66].

Негізгі монтаждық құрылғылар мен қорғаныс құралдары (көтергіш 
және алмалы-салмалы мұнаралар, домалату құрылғылары, шығырлар, 
полиспастар, кергіш муфталар, ілгекті және сыналы қысқыштар, сақтандыру 
белдіктері, диэлектрлік қолғаптар және т.б.) нөмірленіп, жұмыс өндірушіде
сақталатын тігілген кітапқа тіркелуі тиіс. Оған сондай-ақ жүргізілген 
куәландыру мен сынақтардың күні мен нәтижелерін жазу қажет. Мерзімді 
сынақ мерзімі өткен механизмдер мен такелаж жабдықтарын қолдануға 
тыйым салынады.

Байланыс желісін салу кезінде құрылыс-монтаждау ұйымының 
техникалық персоналы және құрылыстың бүкіл кезеңіне арнайы бөлінген 
куратор - Тапсырыс берушінің өкілі жұмыс өндірісіне тұрақты техникалық 
бақылауды жүзеге асыруға тиіс. Техникалық бақылау бойынша жұмыстар 
көлеміне мыналар кіреді:

- орындалған жұмыстардың жұмыс жобасына сәйкестігін тексеру;
- жоба табиғатына сәйкес келмеген жағдайда құрылыс барысында 

туындайтын техникалық мәселелерді шешу;
- жобаны жұмыстарды орындау барысында қажеттілігі туындайтын 

бөгде ұйымдармен қосымша келісу;
- қолданылатын тіректердің, электр жабдықтарының, материалдардың, 

арматураның және т. б. сапасын бақылау.;
- тиісті актілерді ресімдей отырып жасырын жұмыстардың орындалуын 

қадағалау;
- Орындалатын жұмыстардың сапасын және қолданыстағы нормативтік 

және директивтік материалдардың технологиясын, талаптарын сақтауды 
бақылау.

Орнатылған байланыс желілері жұмыс кернеуіне қосылғанға дейін 
тексеруден және электрлік сынақтардан өтуі керек. Сыртқы тексерумен 
тексеру қажет: арнайы бөліктердің Бекітілу сенімділігін; қиылыстардағы 
сымдардың орналасуын; жүріс сызығының тегістігін және жүріс 
сызығындағы кемерлердің шашақты орналасуын; трос пен сымның жай-
күйін (бұраулар, өрімдер, қамыттар, оқшаулағыштар және т.б.); барлық 
типтегі ішектердің жай-күйін; бекіткіштердің сенімділігін және қабырға 
ілмектері мен екі бұрандалы қабырға қапсырмаларының, аспалы 
қысқыштардың, бекіткіштердің, қамыттардың, керме муфталардың және т. б. 
жай-күйін; оқшаулағыштар мен қоректендіруші пункттер құрылғыларының 
Бекітілу сенімділігін; барлық электр түйіспелерінің сенімділігін; металл және 
дәнекерлеу қосылыстарының сапасы; көрсеткіштердің болуы (секциялық 
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оқшаулағыштарда, бағыттамаларда, орталық аспадан бүйір аспаға өту 
орындарында және т. б.) [66].

Өлшеу құралдары мен арнайы құрылғылар мыналарды тексеруі керек: 
байланыс сымдарын іліп қою биіктігі; байланыс сымдарының зигзагтары; 
көлденең кескіндердің көлбеуі; Контакт сымдарын қисықтарға шығару; 
байланыс сымдарындағы кернеу және т. б.

Түйіспе сымдарының қиылыстардағы оқшауламасының жай-күйі, 
түйіспелі сымдардың жерден оқшауламасының дәрежесі, рельс 
түйіспелерінің кедергісі және Қоректендіруші және сорушы желілердің 
оқшауламасының жай-күйі мегаомметрмен тексерілуі тиіс. Түйіспелі 
тораптың оқшаулау кедергісі 1 В желі кернеуіне 1000 Ом-нан төмен болмауы 
тиіс.

Орнатылған байланыс желілерін қабылдау алдымен алдын-ала 
комиссиямен, содан кейін мемлекеттік қабылдау комиссиясымен жүзеге 
асырылады.

Тапсырыс берушінің, құрылыс, монтаждау және басқа да мүдделі 
ұйымдардың өкілдері құрамындағы алдын ала қабылдау комиссиясы 
бекітілген жобаны басшылыққа ала отырып, мыналарды тексеруі тиіс: 
аспалар жүйесі тіректерінің және түйіспелі сымдардың габариттерін, 
түйіспелі торапты секциялаудың орындалған схемасының жобасына 
сәйкестігін, түйіспелі торап сымдарының кескінін; секциялық 
ажыратқыштардың жұмысын және олардың дұрыс орнатылуын; түйіспелі 
торап арқылы ауа өтулерінің габариттері мен жай-күйін және көпірлердің, 
тоннельдердің астындағы түйіспелі тораптың габариттерін және т.б.; 
түйіспелі тораптың оқшаулауын (сыртқы қараумен); шектегіштердің болуын 
және аралықтардың орта бөліктерінде, әсіресе қисық сызықты телімлерде 
және қисықтардың тік сызықты телімлермен түйіскен жерлерінде түйіспе 
сымдарын шығару; түйіспе сымдарының орындалған қосылыстарының 
сапасы; әуелік бұрмасын реттеудің және анкерлік телімлердің түйіндесуінің 
дұрыстығы; қажетті Қабылдау-тапсыру құжаттамасының болуы, көрсеткіш 
белгілерінің болуы.

Байланыс желісін тексеріп, жұмыс өндірушіден барлық персоналдың, 
құрал-сайманның, қысқа тұйықталудың және т.б. желіден алынып, байланыс 
желісі кернеуді қосуға толық дайын екендігі туралы жазбаша растау алғаннан 
кейін алдын ала қабылдау комиссиясы байланыс желісін жұмыс кернеуіне 
қосуға рұқсат беруі мүмкін. Байланыс желісі желіге алғашқы кернеу берілген 
сәттен бастап кернеуде деп саналады. Бұл жағдайда байланыс желісіндегі 
жұмыстар энергиямен жабдықтау телімінің рұқсатымен және рұқсатымен 
ғана және кернеудегі байланыс желісіндегі жұмыстарды жүргізу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жүргізілуі мүмкін [66].

Жұмыс кернеуіндегі байланыс желісінің электр оқшаулауын үлкен ішкі 
кедергісі бар вольтметрмен тексеру керек. Аспа жанындағы оқшаулауды 
тексеру кезінде өткізгішті теріс қысқыштан рельске (немесе троллейбус 
түйіспелі торабының теріс түйіспелі сымына), ал оң қысқыштан өткізгішті 
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аспа мен арқандағы оқшаулағыш арасындағы көлденең арқанға жалғау 
қажет. Егер оң сымның суспензиясындағы оқшаулау ақаулы болса, 
вольтметр байланыс желісінің кернеуін көрсетеді.

Рельстерде ток болған кезде рельс түйіспелерінің кедергісін екі 
милливольтметрмен өлшеуге болады, бұл ретте олардың әрқайсысының ішкі 
кедергісі 15 Ом аспауы тиіс. Түйіспенің кедергісі ұзындығы 2,5 м рельс 
кесіндісінің кедергісінен аспауы тиіс.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы байланыс желісін қабылдағанға 
дейін кемшіліктерді жою қажет.

Монтаждалған байланыс желісін тапсыру кезінде алдын ала қабылдау 
комиссиясы мемлекеттік қабылдау комиссиясына алдын ала тексеру актісін, 
жобадан ауытқу тізбесі бар түсіндірме жазбаны және барлық кемшіліктерді 
жою туралы анықтаманы беруге тиіс.

Монтаждалған байланыс желілерін пайдалануға тапсыру және 
қабылдау [66] талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

6.2.5 Элементтерді дайындау және жинақтау принципі және 
монтаждау үшін байланыс желісінің тораптары

Байланыс желісінің элементтері мен тораптары жобаның сызбалары 
немесе эскиздері бойынша жұмыс шеберханаларында дайындалуы және 
жинақталуы керек.

Икемді көлденең кескіндерді тапсырыстар нысандарында келтірілген 
эскиздер мен деректер бойынша толық көлемде бір сатыға дайындау қажет.

Егер тіректер әлі байланыс желісінің төсемдеріне орнатылмаған болса, 
икемді көлденең кескіндерді екі сатыда жасау керек. Мысалы, байланыс 
желілері үшін алдымен тіректерге (6.27-сурет) және ғимараттардың 
қабырғаларына, тік суспензияларға (ішектерге) және икемді крест 
мүшелерінің ортаңғы бөліктеріне крест тіректері мен тартқыштарының 
түйіндерін жасау ұсынылады, содан кейін дайындамаларды икемді крестке 
жинау ұсынылады. Түйіспе сымдарының қиылыстары мен қиылыстарына 
арналған күрделі иілмелі көлденең кескіндерді нобайлар бойынша толық 
көлемде және әрбір көлденең кескінді бөлек дайындау керек.

Дайындалған иілгіш көлденең кескіндер диаметрі 1,21,5 м бухталарға 
бүктеледі және олардың әрқайсысына тапсырыс, көше атауы және тірек 
нөмірлері көрсетілген бирка байланады.

Тізбекті аспа элементтері (сырғымалы аспалар, аспаларды 
кронштейндерге бекіту тораптары, фиксациялаушы тіреуіштер және т.б.) 
жиынтықталады және тораптарға шеберханада да жиналады [70].

Жұмыстың аз мөлшерімен және дайындаманың ерекше күрделілігі 
жағдайында сіз орнату орнында жүйенің элементтерін жинай аласыз. Бұл 
жағдайда сым мен болат арқанды тротуардың бойымен көлік пен жаяу 
жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтірмейтіндей етіп орау керек.

Сым мен болат арқанды тоғалы оқшаулағыштармен, аспалармен, 
Ішекті қысқыштармен және т.б. қосу керек.
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Сымдарды бұрау станоктағы шеберханаларда, ал орнату орнында -
арнайы кілтпен орындалуы керек. Бұл ретте диаметрі 5 мм болат
(семафорлы) мырышталған сымды орау кемінде төрт ораммен орындалуы 
тиіс. Сымның уақытша бұралуын қолмен жасауға болады.

1-тірек; 2-қамыт; 3-иірілген оқшаулағыш; 4-болат сым; 5-созылған муфталар; 6 -
соңғы сына қысқышы; 7-болат арқан; 8-Қабырға ілмегі; 9-дыбысты өшіргіш

Сур. 6.27 - Икемді көлденең кескіндер мен тартқыштарды бекіту 
түрлері

Монтаждау кезінде байланыс сымын ұстап тұрушы құрылғыларына 
уақытша ілу үшін қажетті монтаждау ілмектерін шеберханаларда диаметрі 5 
мм мырышталған болат сымнан жасау керек [71].

6.2.6 Байланыс желісі тіректерін арматуралау бойынша 
жұмыстардың құрамы

Тіректерді арматуралауды (консольдерді, ригельдерді, бекіткіштерді, 
икемді көлденең кескіндерді монтаждау және оларға бекіткіш бөлшектерді 
және монтаждалатын сымдарды бекіту және бекіту үшін басқа арматураны 
орнату) бекіту орындарын белгілегеннен кейін орындау қажет. Байланыс 
желісінің тіректері үшін бекіту орындары рельстің басынан, ал қоректендіру 
және сору желілерінің тіректері үшін - жер бетінен белгіленуі керек.



234

   
  

Көлденең тізбекті аспаның арқансымның бекіту орнын анықтау үшін 
алдымен тіректер арасындағы қашықтықты өлшеу керек, содан кейін 
көлденең көтергіш арқанның көлбеуіне оның бекіткіштен асып кетуін қосу 
керек (фиксациялаушы арқанның бекіту биіктігін рельс басының деңгейінен 
өлшеу сымымен анықтау керек). Көлденең көтергіш арқанның көлбеуі 
тіректер арасындағы қашықтықтың 1/101/12-ге тең қабылданады [69, 71].

Бір жолды консольдің кронштейні және көлбеу тартқыштары бар тік 
консольдер (бір жолды немесе екі жолды) жүктелген күйде көлденең күйде 
болуы керек. Консольдің ұшын жүктелген күйде ұзындығы 5 м-ге дейінгі 
консольдер үшін 0,1-ден аспайтын және ұзындығы 5 м-ден асатын 
консольдер үшін 0,2 м-ден аспайтын көлденең қалыптан көтеруге рұқсат 
етіледі. Аспаны бір жолды консольге монтаждау 6.28 - суретте, қос жолды 
консольде-6.29-суретте көрсетілген. Оқшауланған консольді аралық тірекке 
орнату суретте көрсетілген. 6.30 [69].

Бекіткіштерді орнату биіктігі: тікелей артикуляцияланған (6.31 - сурет, 
а), кері артикуляцияланған (6.31-сурет, б), икемді (6.31-сурет, в) -
жобалаудан 0,4 м-ден артық ауытқымауы тиіс. Бекіткіш кронштейндер 
көлденең және жол осьіне перпендикуляр орнатылуы керек.

Кронштейннің көлденең орналасуына реттелетін тесіктері бар 
кронштейннің көмегімен тарту ұзындығын реттеу арқылы қол жеткізіледі 
[64].

Консольдерді тіректерге полиспастпен орнатуға болады. Бұл жағдайда 
жұмысты 5-6 адамнан тұратын бригада келесі ретпен орындауы керек:

- шеберханада дайындалған консольдердің дайын жиынтықтарын 
(оқшаулағыштарды қоспағанда) трасса бойымен алып жүріңіз және оларды 
төсемнің жиегіне тиісті тіректерге қойыңыз;

- полиспастың төменгі ұшын қысқышпен оның өкшесіндегі консольге, 
ал дюралюминий баспалдақтары бар жоғарғы блокты тіректің жоғарғы 
жағына бекітіңіз;

- консольдің бос ұшын жоғары көтеріп, полиспаст арқанымен ілмекті 
бекітіңіз. Консоль бесінші тіректің бойымен тік позицияны алады;

- консольді тірекпен бірге көтеріңіз;
- өкшені тірекке бекіту;
- полиспасттың арқанын өткізіп, консольді өкшенің айналасына жұмыс 

жағдайына бұраңыз.
Консольдерді жылжымалы тіректерге тіректерді орнатқанға дейін 

жерге орнату керек.
Дайындалған, бухталарға бүктелген және шеберханада таңбаланған 

икемді көлденең кескіндерді тас жол бойымен алып жүру және жол жиегіне 
қою қажет. Содан кейін кезек-кезек тіректерді босатып, бұрын белгіленген 
биіктікке көтеріп, тіректерге қысқыштармен бекіту керек.
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1 - Арнайы кронштейн; 2 - кронштейн; 3 - аспалы оқшаулағыш; 4 - тартқыш; 5 -
бугель; 6 - фиксациялаушы қысқышы; 7 - істікшелі Сым; 8 - бекіткіш; 9 - консоль; 10 -
бекіту изоляторы; 11 - болт ілмегі қысқышы; 12 - темірбетон тіреуіші; 13 - жерлендіру
өткізгіші; 14 - жерге қосқышты тарту рельстеріне қосу; 15 - теміржол осьі; 16 - созылу 

белгілері; 17 - сымға арналған қысқыш; 18 - білік токқабылдағыш

Сур. 6.28 - Қисық сыртында (А) және ішінде (б) айнымалы бір фазалы 
ток жүйесінде кернеуді автоматты түрде реттейтін байланыс сымының 

консольді суспензиясы.

1-тірекке тартқышты бекіту түйіні; 2-консольді тірекке бекіту түйіні; 3-аспалы 
оқшаулағыштар; 4-ішектер; 5-тартқыштар; 6-консоль; 7 - бекіткіш тіреуіш; 8 - бекіткіш 

өзекті оқшаулағыш; 9-біріктірілген бекіткіштің тірегі; 10 - негізгі бекіткіш; 11 - қосымша 
бекіткіш; 12-теміржол осьі; 13-ток қабылдағыштың осьі; 14-аспалы құрылымдарды 

жерлендіру

Сур. 6.29 - Қос жолды консольдегі байланыс сымының консоль аспасы.
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А - ИТР типі; б - кіші сорғымен НС типі; 1 - ИФС-27,5 оқшаулағышы; 2 - П-4,5
және ПМ-4,5 оқшаулағыштары бар реттеу құбыры; 3 - реттеу қапсырмасы; 4 - дөңгелек 
болаттан жасалған тартқыш; 5 - құбырдан жасалған кронштейн; 6 - бекіткішті бекітуге 

арналған құлақ; 7 - ИКС-27,5 оқшаулағышы; 8 - жерлендіру өткізгіші; 9 - құбырдан 
жасалған тартқыш; 10 - екі швеллерден тұратын кронштейн; 11 - кіші; 12 -

байланыстырушы жолақтар

Сур. 6.30 - Аралық тірекке оқшауланған консольді орнату.

1-ФТФ оқшаулағышы - 3,3/3; 2-тікелей бекіткіштің негізгі өзегі; 3-артикуляциялық 
бекіткіштің қосымша өзегі; 4-ішектер; 5-ФСФ өзекті оқшаулағышы-27,5/3,5; 6-түйіспелі 

сымдар; 7-кері бекіткіштің негізгі өзегі; 8-ПТФ оқшаулағышы-3,3/5; 9-ССФ өзекті 
оқшаулағышы-27,5 / 5

Сур. 6.31 - Байланыс сымының бекіткіштері.

Қатаң көлденең кескіндерді жүк көтергіш механизмдермен, мысалы, 
теміржол кранымен орнату ұсынылады (6.32-сурет).
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Сур. 6.32 - Теміржол кранымен қатаң көлденең кескінді орнату

6.3 Жабдықты жөндеу

6.3.1 Байланыс желісін өз міндеттері шеңберінде ұстау және жөндеу 
ережелері

Байланыс желісіне, ЭЖЖ және ӘЖ қызмет көрсету кезінде 
қолданыстағы нұсқаулықтарды, ережелер мен ережелерді басшылыққа алу 
қажет.

Байланыс желісі, ЭБЖ және ӘЖ құрылғыларын пайдалануды дұрыс 
және нақты ұйымдастыру жауапкершілігі энергиямен жабдықтау 
телімлерінің бастықтарына, олардың орынбасарларына және байланыс желісі 
дистанцияларының бастықтарына жүктеледі, олар қамтамасыз етуге міндетті 
[67]:

- құрылғылардың сенімді жұмыс істеуі және қызмет көрсету 
персоналының қауіпсіздігі;

- ағымдағы ұстау мен жөндеуді (ағымдағы және күрделі жөндеу) 
уақтылы жүргізуді ұйымдастыру ; );

- құрылғылардың жағдайын жақсартатын жаңа техниканы енгізу; 
қызмет көрсетудің алдыңғы қатарлы әдістерін зерттеу, қорыту және тарату; 
еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізу;

- прогрессивті пайдалану әдістеріне негізделген құрылғылардың 
өнімділігін арттыру және қызмет ету мерзімін арттыру;

- қызмет көрсету персоналын оқытуды, біліктілігін арттыруды, оларға 
нұсқау беруді және білімдерін мерзімді тексеруді ұйымдастыру;
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-көлік-қалпына келтіру құралдарының (автодрезиналардың, 
автомотрисалардың, автомашиналардың және т. б.) жарамдылығы және 
тұрақты әзірлігі, сондай-ақ оларды қосалқы бөлшектермен, бөлшектермен, 
сымдармен, тіректермен және басқа да қажетті материалдармен және 
жабдықтармен уақтылы толықтыру;

- найзағайға қарсы және коррозияға қарсы қорғау, қысқа тұйықталу 
токтарынан және артық жүктемелерден қорғау құрылғыларының тиісті жай-
күйі, ал көктайғақ кезеңінде-көктайғақты механикалық тазартуға және 
балқытуға арналған жабдықтың тұрақты дайындығы және көктайғақ 
кезеңінде жұмыс істеу бойынша қажетті нұсқаулықтардың болуы;

- нормативтік көрсеткіштерге сәйкес балдық бағалау бойынша 
байланыс желісінің жай-күйі, мазмұны;

- байланыс желісі, эБЖ және ӘЖ құрылғыларының жұмысында 
ауытқушылықтардың пайда болуының алдын алатын іс-шараларды жүргізу.

Жұмыстағы әрбір зақым мен ақау жағдайы мұқият зерттеліп, талдануы 
керек. Бұл ретте мыналар белгіленуі тиіс: жабдықтың себептері, ақаулары, 
қорғау жұмысының дұрыстығы және персоналдың іс-әрекеті, кінәлі адамдар 
және жұмыста осындай зақымданулар мен ақаулардың алдын алу үшін іс-
шаралар [67].

Байланыс желісінің дистанцияларында келесі техникалық құжаттама 
жүргізіліп, дистанция бастығы үнемі түзетілуі керек:

- тартымдық қосалқы станциялардың, секциялау бекеттерінің, 
секциялық айырғыштар мен пульттердің, дистанциялық жетектерді 
басқарудың, әуе қиылыстары мен жасанды құрылыстардың орналасуы 
көрсетілетін байланыс желісінің, эЖЖ мен ӘЖ атқарушы жоспарлары;

- түйіспе желісін, эБЖ қоректендіру және секциялау схемасы және 
көктайғақты өзінің және оған іргелес қашықтықтар бойынша балқыту 
схемалары;

-станцияның техникалық-өкімдік актісіне (ТРА) сәйкес 
электрлендірілген жолдар мен бағыттамалардың атаулары және белгіленген 
нөмірленуі бар рельстік тізбектердің схемалары);

- жұмыс аса сақтықпен жүргізілуі тиіс орындардың тізбесі мен қажетті 
схемалары;

- белгіленген нысандардың бастапқы құжаттамасы;
- басшылыққа үйретілген барлық нұсқаулықтар, ережелер мен 

бұйрықтар;
- қоғамдық инспекторлардың ескертулерін және тексеру нәтижелерін 

жазу кітабы;
- қорғаныс құралдарын, монтер белдіктерін, тырнақтарды, блоктарды, 

штангаларды және басқа да құрылғыларды ұстау және сынау жөніндегі кітап 
(еркін нысан);

- балдық жүйе бойынша байланыс желісі мазмұнының нормативтік 
журналы.



239

   
  

Техникалық құжаттаманың жай-күйі мен уақтылы түзетілуі үшін 
жалпы Жауапкершілік энергиямен жабдықтау телімінің бастығына 
жүктеледі.

Тексеру кезінде байланыс желісінің, эБЖ және ӘЖ құрылғыларын 
мұқият тексереді. Осы құрылғылардың қалыпты жұмысының бұзылуына 
әкелуі мүмкін анықталған ақаулықтар мен ақаулар тікелей тексеруден кейін 
жойылады. Қалған жұмыстар ағымдағы немесе күрделі жөндеу көлеміне 
кіреді [71].

Ағымдағы жөндеу қатаң белгіленген мерзімде, сондай-ақ тексеру 
кезінде зақымдану немесе қалыпты жағдайдан ауытқу белгілері анықталған 
кезде қажеттілігіне қарай жүргізіледі. Ағымдағы жөндеу бекіткіштердің жай-
күйін тексерумен, реттеумен, тазалаумен және майлаумен, сондай-ақ 
жекелеген Тозған бөлшектер мен тораптарды ауыстырумен жабдықты 
мұқият тексеруді көздейді [71].

Байланыс желісі, эБЖ және ӘЖ құрылғыларын күрделі жөндеу 
жұмыстың сенімділігін арттыру, қауіптілігі жоғары орындарды жою, 
қозғалыстың жоғары жылдамдықтарын қамтамасыз ету және прогрессивті 
тораптар мен конструкцияларды енгізу үшін қажетті жаңғыртуды ескере 
отырып, құрылғылардың бастапқы техникалық сипаттамасын толық қалпына 
келтіруді көздейді.

Күрделі жөндеу жұмыстарына жол шаруашылығын 
реконструкциялаудан, айналма жолдарды орнатудан туындаған байланыс 
желісі құрылғыларын қайта монтаждау және басқа да осыған ұқсас жұмыстар 
жатады.

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қолда бар 
арнайы машиналарды, механизмдер мен айлабұйымдарды барынша 
пайдалануды көздейтін Желілік кестелер қолданылуы тиіс.

Байланыс желісі, эБЖ және ӘЖ құрылғыларын ағымдағы ұстау және 
ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың көлемі мен орындалу мерзімі 6.6 
және 6.7-кестелерде келтірілген.

6.6, 6.7-кестелерде көрсетілген жергілікті жағдайларға, қолданылған 
бөлшектер мен конструкциялардың түрлеріне және олардың жай-күйіне 
байланысты жекелеген жұмыс түрлерін жүргізу мерзімдері жол 
басшылығының рұқсатымен өзгертілуі мүмкін.

6.6-кесте - Ағымдағы мазмұн бойынша жұмыстардың құрамы мен 
мерзімділігі

Жұмыстың атауы Тексеру кезеңділігі Ескертпе
Байланыс желісінің, ЭБЖ және ӘЖ 

құрылғыларын бинокльге қарап тексеру:
а) жеке тұлға A) айына 1 рет ЭЧК немесе 

электромеханик
б) комиссиялық D) жылына бір рет ЭЧ және ЭЧК өкілі
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6.6 кестенің жалғасы
Байланыс желісі, эБЖ және ӘЖ 

құрылғыларын қарап шығу:
А) жеке-дара мерзімді A) айына 1 рет ЭЧК немесе 

электромеханик
б) жеке-дара (қатты жаңбыр, қар жауған,

жел, найзағай, көктайғақ, 
температураның күрт өзгеруі кезінде)

Қажеттілігіне қарай Сол сияқты

в) комиссиялық Тоқсанына 1 рет ЭЧ немесе ЭЧ және 
ЭЧК орынбасары

г) комиссиялық-бақылау D) жылына бір рет Э және ЭЧ өкілі
Ток көтергішті тексеру арқылы айналма

жолдар:
А) жеке-дара мерзімді:

күндізгі уақытта A) айына 1 рет V төмен емес тобы бар 
Электромонтер

түнгі уақытта Сол сияқты Сол сияқты
б) жеке дара (қатты жел мен 

температураның күрт өзгеруі кезеңінде)
Қажеттілігіне қарай ЭЧК немесе 

электромеханик
Зигзагтарды, шығуларды, түйіспелі сым 

ілмегінің биіктігін және балдық жүйе 
бойынша түйіспелі тораптың жай-күйін 
бағалай отырып, токқабылдағыштың өту 
жағдайларын өлшеу (сынақ вагонының 

көмегімен)

Тоқсанына 1 рет. 
Жолды жөндегеннен 

кейін қосымша

Э немесе ЭЧ және ЭЧК 
өкілі

Станциялардың, деполар мен парктердің 
қосалқы жолдарында зигзагтарды, 

шығару жолдарын және түйіспелі сым 
ілу биіктігін өлшеу

Жылына 1 рет. Жолды 
жөндегеннен кейін 

қосымша

Көктемде

Статикалық қысымы 18-20 кГ (қозғалыс 
жылдамдығы 120 км/сағ дейінгі 

телімлерде) немесе қысымы 22-24 кГ
(жылдамдығы 120 км/сағ асатын 
телімлерде) түйіспе желісі мен 

токқабылдағыштың өзара іс-қимылын 
тексере отырып, 50-60 км/сағ

жылдамдығы кезінде түйіспе желісін 
айналып өту)

D) жылына бір рет ECH немесе ECHK 
өкілі

Токқабылдағыштың келтірілген өту 
жолдарының саны жылына 20 мыңнан 
асатын станциялардың аралықтары мен 

жолдарындағы түйіспе сымының тозуын 
өлшеу

Пайдаланудың екінші 
жылынан бастап 2 
жылда 1 рет қалған 

кескіннің биіктігі 9,3 
мм-ге дейін (МФ 

сымы үшін100) және 
қалған кескіннің

биіктігі 9,3 мм-ден
кем болғанда жылына 

1 рет

Көктемде. 
Токқабылдағыштың (Р)

келтірілген өту 
жолдарының санын 

анықтау кезінде электр 
секциясының (Р)

токқабылдағышының 
әрбір екі өту жолын 
электровоздың (Р)

токқабылдағышының 
бір өту жолына 

теңестіреді:
Р= Р+0,5 Р
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6.6 кестенің жалғасы
Токқабылдағыштың келтірілген өту саны 
жылына 20 мыңға дейінгі станциялардың 

аралықтары мен жолдарындағы дәл 
сондай

Пайдаланудың үшінші 
жылынан бастап 2 

жылда 1 рет

Сол сияқты

Тіректердің өлшемдерін өлшеу - ішінара тексеру-5
жылда 1 рет; Жолды 
тегістегеннен кейін 

қосымша

-

Тіректің өтпелі кедергісін өлшеу -
топырақ және ағып кету токтары

3 жылда 1 рет Көктемде немесе жазда

Тірек тартқыштарының оқшаулауын 
бақылау

D) жылына бір рет жаз

Түйіспелі аспаның компенсацияланбаған 
сымдарындағы керілуді өлшеу

Монтаждаудан немесе 
ауыстырудан кейін 

пайдаланудың екінші 
жылында 1 рет

жаз

Ұзақ жұмыс істейтін басқару жетектерін 
ішкі тексеру

A) айына 1 рет -

Электр тарту рельс тізбегін тексеру D) жылына бір рет ЭЧК және ӨБ өкілдері
Габаритті қақпаларды тексеру Сол сияқты Сол сияқты

Электр Жылжымалы құрамның 
токқабылдағыштарын сипаттамаларын 

тексере отырып (іріктеп) тексеру. Төмен 
температура кезеңінде сипаттамаларды 

тексеру ашық ауада жүргізіледі

A) айына 1 рет ЭЧ немесе ЭЧК және 
ТЧ өкілдері

Металл тіректерге орнатылған және ЭҚЕ
талаптарын қанағаттандыратын кернеуі 1 

кв жоғары электр беру желілерінің 
түйіспе желісі арқылы өтуді тексеру

2 жылда 1 рет жаз ЭЧ және әуе
желілерін қиып өтетін 

қызмет көрсететін 
ұйымның өкілдері

Басқа әуе желілерінің байланыс желісі 
арқылы өтуді тексеру

D) жылына бір рет Сол сияқты

Станцияларда жапсарлау
Топтастыру пункттерінің жабдықтарын 

қарау (қысқы уақытта жетектерді 
жылытуды бақылай отырып)

Күн сайын -

Топтастыру пункттерінің ауыстырып 
қосқыштарының қозғалтқыштары 

тұтынатын токты өлшеу

Тоқсанына 1 рет -

Сымдарды тексере отырып, ауыстырып 
қосқыштарды қосуға және ажыратуға 

тексеру

A) айына 1 рет -

Басқару және бақылау блоктарын 
тексеру

Сол сияқты -

Түйісу станцияларының қорғанысын 
тексеру

Тоқсанына 1 рет және 
әрбір іске 

қосылғаннан кейін

-

Сигнал беру тізбектерін және ауыстырып 
қосқыштарды бұғаттауды тексеру

Жылына 2 рет Жазда, қыста



242

   
  

          6.7-кесте - Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың құрамы мен 
мерзімділігі

Жұмыстың атауы Мерзімді қарау Ескертпе
Түйіспелі аспаны ревизиялау және реттеу:

а) станциялардың аралықтары мен бас жолдарында D) жылына бір 
рет

Көктемде

б) станциялардың, деполар мен парктердің қалған 
жолдарында

2 жылда 1 рет "

Әуелік бұрмасын тексеру және реттеу:
а) басты жолдарда D) жылына бір 

рет
-

б) станциялардың, деполар мен парктердің қалған 
жолдарында

Тоқсанына 1 рет -

Анкерлік телімлердің оқшаулағыш түйіндерін 
(экрандарды қоса алғанда) тексеру және реттеу)

Жылына 2 рет Көктемде, күзде

Секциялық оқшаулағыштарды тексеру және реттеу:
а) басты және оларға жанасатын жолдарда Тоқсанына 1 рет -

б) станциялардың, деполар мен парктердің қалған 
жолдарында

Жылына 2 рет Көктемде, күзде

Жасанды құрылыстардағы түйіспелі аспаны тексеру 
және реттеу

Тоқсанына 1 рет -

Байланыс желісінің қарымталанғанқұрылғыларын 
тексеру және реттеу

Жылына 2 рет Көктемде, күзде

Байланыс желісінің, эБЖ және ӘЖ қатты анкерленуін
тексеру

2 жылда 1 рет жаз

Қоректендіретін және соратын әуе желілерін, эБЖ 
және ӘЖ тексеру

Сол сияқты "

Секциялық айырғыштарды, олардың жетектерін 
(Электр қозғалтқыштарының оқшауламасын 
сынаумен) және алыс қимылдайтын басқару 

пульттерін тексеру және реттеу

Жылына 2 рет Жазда, қыста

Байланыс желісінің, эБЖ және ӘЖ консольдері мен 
бекіту бөліктерін тексеру және реттеу

3 жылда 1 рет жаз

Икемді көлденең кескіндерді тексеру және реттеу 2 жылда 1 рет "
Қатты бекіту кезінде фиксациялаушы арқандарының 

керілуін реттеу
Жылына 2 рет Көктемде, күзде

Бекіткіш тартқыштарды тексеру және реттеу 2 жылда 1 рет жаз
Жасанды құрылыстарда орнатылған ұстап тұрушы 

және тірек конструкцияларының, сондай-ақ бөгегіш 
қалқандардың бекітілуін тексеру

Жылына 2 рет Жазда, қыста

Байланыс желісі, ЭБЖ және ӘЖ тіректерінің және 
анкерлік тартқыштардың жай-күйін тексеру және 

жөндеу

D) жылына бір 
рет

жаз

Түйіспелі торап тіректерінің іргетастарын және 
анкерлерді іріктеп қазып және ағып кету токтарын 

өлшей отырып тексеру және жөндеу

Сол сияқты "

Мүйізді разрядтағыштарды (Қос ұшқынды 
аралықпен), құбырлы және вилитті тексеру және 

реттеу

" Найзағай 
маусымы 
алдында 
көктемде

Оқшаулағыштарды тазалау және тексеру 3 жылда 1 рет жаз
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6.7 кестенің жалғасы
Аралықтардың созылмалы көтергіштерінде және 

станцияларда паровоздардың аралас қозғалысы мен 
маневрлік жұмысы кезінде, көпірлердің, 

өтпежолдардың астында, тоннельдерде, ластану 
деңгейі жоғары жерлерде, әсіресе химиялық 

тыңайтқыштарды тиеу және түсіру орындарының 
жанында

Орындар мен 
мерзімдерді 

ТҚА дәрежесіне 
байланысты 
энергиямен 
жабдықтау 
телімінің 
бастығы 

белгілейді. 
Байланыс желісі мен ЭБЖ оқшаулағыштарын 

дефектациялау (сынақ штангасымен)
2 жылда 1 рет -

Түйіспелі торап тіректерінің, ЭЖЖ және 
топтастыру пункттерінің жеке және топтық 
жерлендіру құралдарын жеке жерлендіру 

өткізгіштерін түзете отырып тексеру және жөндеу

Жылына 2 рет Көктемде, 
күзде

Жерге тұйықталудағы ұшқынның аралықтары 
қажет болған жағдайда оқшаулауды тексеру және 

ауыстыру

Тоқсанына 1 
рет

ШЧ өкілімен

Сору сымдарының рельс тізбегіне қосылуын 
тексеру

D) жылына бір 
рет

ТЖӨ 
жұмысшылары 

шығарады
Болат арқандарды коррозияға қарсы майлаумен 

жабу
2 жылда 1 рет жаз

Бекіту бөлшектерінің ойық бөліктерін тоттануға 
қарсы майлаумен жабу

Жүргізу кезінде 
ревизия

"

Ток қабылдағышты түсіру туралы сигнал беру 
жұмысын тексеру және тексеру

Тоқсанына 1 
рет

-

Электр т. ж. арқылы өтетін жерлерде ЭБЖ және 
ӘЖ Болат сымдарын (найзағайдан қорғайтын 

тростарды қоса алғанда) ауыстыру.

E) 18 жыл -

Станцияларда жапсарлау
Ауыстырып қосқыштарды (оқшаулауды сынаумен) 
қоса алғанда, жоғары вольтты жабдықты тексеру 

және реттеу)

Жылына 2 рет Көктемде, 
күзде

Кабельдердің оқшаулауын тексеру және басқару 
тізбектері мен төмен вольтты аппаратураны тексеру

Сол сияқты Сол сияқты

Ажыратқыштардың муфталары мен штифтерін 
тексеру және реттеу

A) айына 1 рет -

Ажыратқыштардың жұдырықшалы білігінің блок-
түйіспелерін тексеру және реттеу

Сол сияқты -

Есік бұғаттағыштары мен айналма айырғыштарды 
тексеру және реттеу

Тоқсанына 1 
рет

-

Түйісу станцияларын қорғау аппаратурасын 
тексеру және реттеу

Сол сияқты -

Түйістіру станцияларын қорғау аппаратурасын 
баптау және сынау

D) жылына бір 
рет

жаз

Ағымдағы қорғауды реттеу Сол сияқты "
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Құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды регламенттейтін 
негізгі құжат айларға бөлінген жылдық жоспарлар болып табылады.

Алдағы жылға арналған жылдық жұмыс жоспары ағымдағы жылдың 
қазанынан кешіктірілмей жасалады және оны энергиямен жабдықтау 
телімінің бастығы бекітеді.

Байланыс желісі дистанциясының бастығы ай сайын жылдық жоспарға 
сәйкес күрделі жөндеу жұмыстарын және анықталған ауытқушылықтарды 
жоюды ескере отырып, алдағы айға жұмыс жүргізу ведомосын жасайды және 
айлық тапсырманың орындалуын қамтамасыз етеді.

6.3.2 Байланыс суспензиясын реттеу технологиясы
Тізбекті суспензияны реттеу жұмыстары автомотрисалар мен алынбалы 

монтаждық мұнаралардың көмегімен орындалады. Реттеу орташа анкерлеуді 
орнатудан басталады, содан кейін сым жұмыс (Контакт) бетімен төмен 
қарайтындай етіп байланыс сымын бұрап, түзетіңіз.  Ішекті қысқыштар 
байланыс сымына орнатылады және оны аралықтың ортасындағы биіктікте 
және аралық жолдарда тірекке сымның іліну биіктігіне қатысты реттейді.

Жартылай қарымталанғансуспензия үшін байланыс сымының 
салбырауын орнату кезінде ауа температурасына байланысты орнату 
кестелерімен анықтайды. Қарымталанғансуспензия үшін сым салбыраудың
бастапқы көрсеткісін орнату кезіндегі температураға қарамастан кестелерден 
табады. Салбыраған жердің жебелерінің ауытқуы 10 мм-ден аспайды [65].

Аспаның түріне және тіректің орналасуына (жолдың түзу немесе қисық 
телімінде) байланысты автомотрисалар консольдің орнын реттейді. Содан 
кейін бекіткіштер орнатылады және оқшауланбаған консольдердегі қосымша 
өзек оқшаулағыштарына ілулі гирляндаларды бекітеді: радиусы 600 м және 
одан аз қисықтың ішкі жағында орналасқан аралық тіректерде; қисықтың 
ішкі жағында орналасқан, оның радиусына қарамастан, 
қарымталанғансуспензияның орташа анкерлеу тіректерінде. 
Қарымталанғансуспензиямен ішектер тігінен орналасады.

Көлденең электр коннекторлары автомотрисаны немесе алынбалы 
монтаждық мұнараны пайдаланып орнатылады. Көлденең электр 
коннекторын орнату орнында кабель мен түйіспелі сым арасындағы 
қашықтық өлшенеді (6.33-сурет, а), содан кейін қажетті ұзындықтағы сым 
кесіледі, алдымен оның ұштарына таңғыш салынады. Станциялар мен 
аралықтарда тұрақты ток телімлерінде кескіні кемінде 70 мм2 мыс 
оқшауланбаған иілгіш (МГ) немесе оқшауланбаған мыс (М) сым 
пайдаланылады. Арқансым, байланыс сымы және электр коннекторы 
сымының ұштары мұқият тазаланады.

Алдымен сым тірек кабеліне байланыстырушы қысқышпен бекітіледі, 
содан кейін байланыс сымынан 200 ... 250 мм қашықтықта диаметрі 50 ... 60 
мм үш бұрылыстың спиралы жасалады. Байланыс сымында қосқыш қуат 
қысқышымен бекітіледі. Негізгі көлденең электр қосқыштары серіппелі 
кабельдерден тыс орналасады, бірақ тұрақты ток телімлеріндегі әр 
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аралықтағы тіректен 15 м алыс емес.
Тізбекті суспензия мен арматуралық сымдар арасындағы электр 

коннекторы (6.33-сурет, б) құрама болып табылады: мыс коннекторы тізбекті 
суспензияға орнатылады, ол ПАМ типті өтпелі қысқышпен А185 типті 
алюминий сымының бөлігіне қосылады; алюминий сымының екінші ұшы 
алюминий байланыстырушы қысқышпен арматуралық сымға қосылады. 
Станцияларда жоларалық электр қосқыштарын орнату орындары [65] 
жобасымен анықталады.

1-жалғағыш; 2-жалғағыш қысқыш; 3-қоректендіруші қысқыш; 4-алюминий 
қоректендіруші қысқыш; 5-істікшелі сым; 6-арқансым; 7 - күшейткіш сым

Сур. 6.33 - Рессорлы тізбекті аспада (а) көлденең электр қосқышының 
орналасу схемасы, күшейткіш сымдардан Қос түйіспелі сымы бар тізбекті 

аспаға қосқыш (б).

Реттеу жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін жөнделген түйіспелі 
аспаны тексерілген ток қабылдағыштармен жабдықталған дрезинадан немесе 
вагон-мұнарадан қарап тексеру жолымен прораб немесе шебер тексеруі тиіс.

6.3.3 Қорғаныс жерлендірулері мен рельс қосылыстарын 
монтаждау технологиясы

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін түйіспе желісінің бөліктерінен 
көлденеңінен 5 м кем қашықтықта орналасқан темір жол көлігінің түйісу 
желілері, сондай-ақ басқа да металл құрылыстар (мысалы, көпірлер, 
жолөткел, бағдаршамдар және т.б.) міндетті түрде жерлендірілуі тиіс. 
Рельстермен байланысты металл тіректер жерге қосылмайды.

Мүйізді найзағай разрядтағыштары, секциялық айырғыштар 
орнатылған және кернеуді автоматты түрде реттейтін түйіспелі сымның 
анкерін орындалған тіректер, сондай-ақ жолаушылар платформалары мен 
басқа да қоғамдық орындардың жанында орнатылған тіректер екі жерге 
тұйықтағышпен жерлендірілуі тиіс.
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Темір-бетон тіректердегі жерлендіру еңістері, сондай-ақ тірек пен 
жүріс рельсінің арасындағы жерлендіру сымы кезбе токтардың пайда 
болуының алдын алу мақсатында екі рет лакпен жабылуы тиіс, ал жерлендіру 
сымы мен тіректің беті арасында ағаш төсемдер орнатылуы тиіс [71].

Іргетастар мен тіректердің Болат арматурасының электр коррозиясын 
болдырмау үшін жерлендіру сымдарының түсулерін Ұшқыннан кейін (6.34-
сурет) немесе екі рет оқшаулағыш ("Кузбасс") лакпен жабу керек.

Секциялық ажыратқыштардың жетектері орналасқан тіректерде, 
сондай-ақ жалпыға қолжетімді орындарда орналасқан тіректерде 
(жолаушылар платформаларында және т.б.) ұшқын аралықтары 
орнатылмайды.

1-карболит сақинасы түріндегі экран; 2-түйіспелі шайбалар; 3-қақпақ; 4-корпус, 5-
түйреуіш, 6-болт

Сур. 6.34 - Ұшқын аралығы

Жеке жерге тұйықтауды тұрақты ток желілері үшін кескіні кемінде 12 
мм болат сым және ауыспалы ток желілері үшін кескіні кемінде 10 мм 
орындау керек. Сымды жерлендіру құрылғысына бұрандамен (6.35 - сурет, А)
немесе дәнекерлеу арқылы, ал рельсте-тек механикалық тәсілмен (6.35-сурет, 
б) қосу қажет. Жерлендіру сымдарын рельске дәнекерлеуге жол берілмейді.

Топтық жерлендіру (яғни, бірнеше тіректерді ортақ сыммен жерге 
тұйықтау) тұрақты ток желілерінде кескіні кемінде 70 мм2 және ауыспалы 
ток желілерінде кескіні кемінде 50 мм2 сыммен орындалуы тиіс. Жерлендіру
сымын тарту рельсіне немесе дроссель-трансформатордың ортаңғы нүктесіне 
жалғау керек. Ауыспалы ток желілеріндегі жерлендіру сымының ұзындығы 
400 - ден, тұрақты ток желілерінде-600 м-ден аспауы тиіс. Топтық 
жерлендіру сымының рельс (немесе дроссель-трансформаторға) қосылу 
нүктесінен осы сымға Жерге тұйықталған тірекке дейінгі қашықтық 
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ауыспалы ток желілерінде 200 - ден және тұрақты ток желілерінде 300 м-ден 
аспауы тиіс.

1-қысқыш, 2-жерлендіру өткізгіші, 3-рельс; 4-Ілмек болт

Сур. 6.35 - Жерлендіру өткізгішін рельске қосу

Рельстерді кері сым ретінде пайдалану үшін жекелеген рельстердің 
түйіспелерін электрлік түйістіргіш қосқыштармен қосу қажет (6.36-сурет). 
Түйіспелі жалғағыштар кескіні 70 мм2 кем емес 1 иілгіш мыс сымдардан 
жасалуы тиіс. Түйістіргіш қосқыш пен 3 рельс арасындағы түйісу ауданы 2
пісіру орнында 250 мм2 кем болмауы тиіс [71].

Түйіспелі рельсті қосылыстарды электродтың диаметріне байланысты 
дәнекерлеу тогын реттейтін дәнекерлеу агрегатымен дәнекерлеу керек (6.8-
кесте). Дәнекерлеу алдында дәнекерлеу орындарындағы байланыстырушы 
рельсті мұқият тазалау керек.

Автобұғаттаумен және орталықтандырумен жабдықталған жол 
телімлерінде рельстерді оқшауланған түйіспелермен өзара электрлік 
ажыратылған жеке блок-телімлерге бөлу керек. Бұл жағдайда тарту тогының 
үздіксіз тізбегі дроссельдермен (дроссель-трансформаторлармен) қамтамасыз 
етіледі. Дроссель-трансформаторды қосу схемасы 6.37-суретте келтірілген, Б.
көрші жолдардың дроссель-трансформаторының орташа нүктелері сыммен 
өзара байланысты болуы керек.
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Сур. 6.36 - Электрлік түйістіргіш қосқыш

Рельс желісінің кедергісін азайту үшін рельс бұрандаларын және жеке 
жолдарды өзара қосу қажет (6.37-сурет, а). 

Жарықтардың қарқынды пайда болуына және темірбетон тіректері мен 
Іргетастардың бұзылуына әкелетін токтың ағуын шектеу немесе түйіспелі 
торап құрылғыларындағы іргетастар мен тіректердің арматурасына токтың 
түсуін толық болдырмау үшін қорғау көзделуі тиіс. Атап айтқанда, 2
іргетастың анкерлік болттары (6.38-сурет) немесе 3 консольдерін бекіту үшін 
арматура 1 оқшаулағыш жеңдерімен металл тіректерден оқшаулануы керек.

1-түйістіргіш қосқыш; 2 - рельс аралық қосқыш; 3 - жоларалық қосқыш; 4 -
орамалар; 5 - оқшауланған түйіспе; 6 - рельстер; 7-көрші жолдардың дроссель-

трансформаторының орташа нүктелері

Сур. 6.37 - Электр рельсті қосылыстар
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Кесте 6.8 - Электродтың диаметріне байланысты дәнекерлеу тогының 
мәні

Дәнекерленетін материалдың 
қалыңдығы, мм Электродтың диаметрі, мм ток, а

2 2 60-80
3 3 100130
4 4 140190

(5–8) 5 180-250
810 6 220-330
1015 7 260-400

Сур. 6.38 - Іргетастардың анкерлік болттарын және консольді бекіту 
бөлшектерін металл тіректерден оқшаулау

6.3.4 Біліктілігі анағұрлым жоғары электр монтерінің 
басшылығымен электр және пневматикалық құралдарды, такелаждық 
айлабұйымдар мен механизмдерді пайдалана отырып, түйіспе желісін 
демонтаждау және монтаждау

Тіректі бөлшектеу басталғанға дейін осы Технологиялық карта 
ескермейтін мынадай дайындық жұмыстары орындалуы тиіс:

- пикетке кіреберістерді орнату;
- сымдар мен найзағайдан қорғайтын тростарды трасса сыртына жинап 

демонтаждау;
- монтаждау алаңын жұмыс өндірісіне кедергі келтіретін заттардан 

тазарту;
- такелаж пикетіне шығару;
- барлық мүдделі ұйымдармен жұмыс жүргізуді келісу;
- жұмыс орнын қоршау.
Тіректерді демонтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде 

қауіпсіздік техникасы ережелері қатаң сақталуы тиіс. 
Тіректі бөлшектеу кезінде ерекше назар аудару керек:
- жүк көтергіш кранның жұмысы кезінде Кранның полиспасты тігінен 

ауытқымауын қамтамасыз ету қажет;
- гидрокөтергіштің себетінен жұмыс істеу кезінде себеттің құрылымы 

үшін сақтандыру белдігінің фалымен ілмектеуді жүзеге асыру, себетті 
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қоршаудан жұмыстарды орындамау және гидрокөтергішті ауыстыру кезінде 
себетте болмау ; ;

- тіректі бөлшектелетін элементтерге бөлу бойынша жұмыстарды тек 
бесіктен жүргізу [72].

Қолмен пневматикалық құралдың іске қосу құрылғысы оператордың 
қолымен жасалатын қысымды алу кезінде ауа кіргізу клапанының Автоматты 
жабылуын қамтамасыз етуі, ыңғайлы жерде орналасуы және кездейсоқ іске 
қосу қаупі барынша азайтылуы тиіс.

Қолмен пневматикалық соқпалы аспап гильзадан жұмыс құралының 
кездейсоқ түсіп кетуін болдырмау үшін сақтандырғыш ысырмамен немесе 
құлыппен жабдықталуы тиіс.

Қол пневматикалық аспапты пайдалану кезінде мынадай талаптар 
орындалуы тиіс:

а) құрал - сайман дайындаушы зауыттың паспортында және 
нұсқаулығында көрсетілген мақсат бойынша қолданылуы тиіс;

б) құрал-сайманмен жұмыс қызметкер тұрақты жағдайда жүргізілуге 
тиіс;

в) ауа беру құралды жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін жүзеге 
асырылуы тиіс;

г) құралды жұмысқа беру кезінде жиынтықтылығын; жекелеген 
тораптар мен бөлшектерді бекітетін бұрандалардың тартылуын; сүзгі 
торының және жалғағыш штуцердің болуын және тазалығын; редуктордың 
жарамдылығын тексеру жүргізілуі тиіс;

д) жеңдерді құрал-сайманға және ауа өткізгішке қосу, жеңдерді өзара 
жалғау штуцерлер мен ниппельдердің көмегімен жарамды бұрандамен 
жүргізілуі тиіс, ал штуцерлерді жеңдерге бекіту үшін сақиналар немесе тарту 
қамыттары қолданылуы тиіс. Сымды бұрауды қолдануға жол берілмейді;

е) түтіктерді ауа өткізгішке және құралға жалғау (ажырату) ауа 
жинағыштарда немесе негізгі ауа жинағыштан бұрмаларда орнатылған 
жабық тиек желдеткіштері кезінде жүргізілуі тиіс;

ж) жұмыстағы үзілістер кезінде немесе ақаулықтар кезінде аспапқа ауа 
беруді ажырату, ауа вентильін жабу қажет;

з) жұмыс басталар алдында құралдың 1 минут бойы бос жүрістегі 
ақаусыздығын, іске қосу клапаны жұмысының тоқтаусыз жұмыс істеуін 
тексеру қажет;

и) аспаптың техникалық жай-күйін, оған қызмет көрсетуді, жөндеуді, 
майлауды, реттеуді қадағалауды және Шу мен діріл параметрлерін 
бақылауды осы үшін арнайы бөлінген қызметкер жүзеге асыруға тиіс [71].

Қолмен пневматикалық аспаппен жұмыс істеу кезінде рұқсат етілмейді:
а) құралды жұмыс бөлігінде немесе жеңде ұстау;
б) ауа беруді тоқтатқанға дейін жеңдерді қосу және ажырату;
в) жеңдерді өту жолдары, өту жолдары мен жолдар арқылы, 

материалдарды жинау орындарында салу, оларды бұрау және бүгу;
г) жеңдердің қосылыстарын сыммен бекіту және қамыттың астына 



251

   
  

сына қағу арқылы ауа ағуын жою;
д) құралды сығымдалған ауа магистраліне вентильдерді қолданбай 

тікелей жең арқылы жалғау;
е) жеңдерді сындыру арқылы ауа беруді тоқтату;
ж) ақаулары бар жеңдерді қолдануға, сондай-ақ оқшаулау таспасынан 

және басқа материалдардан орауды орындауға;
з) жалғамалы сатылардан, сондай-ақ бір мезгілде екі немесе одан да 

көп қабаттарда бір тік бойынша тиісті сақтандыру құрылғыларынсыз жұмыс 
істеуге жол берілмейді.

Соқпалы немесе айналмалы іс-қимыл жасайтын пневматикалық қол 
аспабын пайдаланатын жұмыстарда істейтін қызметкерлер алақан жағынан 
дірілге қарсы төсемі бар қолғаптармен қамтамасыз етілуі тиіс.

6.3.5 Аралық ұзындығын өлшеу

ЛЗ типті өлшеу таспалары ені 2,5 см-ге дейін және ұзындығы 20, 24 
немесе 50 м Болат жолақтан жасалады. Ең көп таралған 20 метрлік таспалар. 
Таспаның ұштарында ұштарын жерге бекітілген түйреуіштермен бекітуге 
арналған кесіктер бар. Таспада метрлік және дециметрлік бөлімдер 
белгіленген. Сақтау үшін таспа арнайы сақинаға оралған. Таспаға алты 
(немесе он бір) шеге жиынтығы қоса беріледі.

Рулеткалар-ұзындығы 20, 30, 50, 75 немесе 100 м миллиметрлік 
бөлімдері бар тар (10 мм-ге дейін) болат таспалар. Жоғары дәлдікті өлшеулер 
үшін Инвар қорытпасынан жасалған рулеткалар қолданылады (64% темір, 
35,5% никель және 0,5% түрлі қоспалар), сызықтық кеңеюдің төмен 
коэффициенті бар. Төменгі дәлдікті өлшеу үшін тоқыма және талшықты 
таспалар қолданылады [72].

Сызықты ілу. Сызықтың ұзындығын өлшеу алдында оның ұштарында 
кезеңдер орнатылады. Егер сызықтың ұзындығы 100 м-ден асса немесе оның 
кейбір телімлерінде белгіленген кезеңдер көрінбесе, онда олардың қақпағына 
қосымша кезеңдер қойылады (екі нүктенің қақпағы олар арқылы өтетін тік 
жазықтық деп аталады). Ілу әдетте "өзін-өзі ұстайды". Бақылаушы a
фазасының жанында ілулі сызықта болады (6.39-сурет, а), ал жұмысшы оның 
нұсқаулары бойынша B фазасын жабатындай етіп 1-ші кезеңді қояды. Сол 
сияқты 2, 3 және т. б. кезеңдер дәйекті түрде орнатылады. Кезеңдерді кері 
тәртіпте, яғни "өзінен-өзі" орнату дәлірек емес, өйткені бұрын қойылған 
кезеңдер кейінгі көрінуді жабады.

Егер А және В нүктелері қол жетімсіз болса немесе олардың арасында 
төбе орналасқан болса (6.39 Б, В - сурет), онда кезеңдер бір-бірінен 
мүмкіндігінше үлкен қашықтықта шамамен AB сызығына қойылады, бірақ С
нүктесінде B және D кезеңдерін, ал D нүктесінде A және C кезеңдерін көруге 
болады. Бұл жағдайда с нүктесіндегі жұмысшы D нүктесіндегі жұмысшының 
нұсқаулары бойынша ad сызығының белдеуіне өз кезеңін қояды. Содан кейін 
d нүктесіндегі жұмысшы С нүктесіндегі жұмысшының нұсқауларына сәйкес 
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өзінің кезеңін D1 нүктесіне, яғни C және B нүктелерінің белдеуіне өткізеді. 
Содан кейін С екі кезең де AB қақпағында болғанға дейін С1 нүктесіне және 
т.б.

Сызықтардың ұзындығын таспамен өлшеу. Өлшеулер ілгерілеген 
сайын артқы өлшегіш пайдаланылған түйреуіштерді жерден шығарады және 
оларды кейінге қалдырылған таспалардың санын есептеу үшін пайдаланады. 
Өлшенген қашықтық D=20N + r - ге тең, мұндағы n – кейінге қалдырылған 
бүтін таспалардың саны және R-қалдық (соңғы таспа бойынша санау, 20 м-
ден аз).

Сур. 6.39 - Сызықты ілу: а – "өзіне"; б – кедергі арқылы; в-сол 
(жоспардағы көрініс).

Ұзындығы екі рет өлшенеді - алға және кері бағытта. Айырмашылық 
1/2000-нан аспауы керек (қолайсыз жағдайларда - 1/1000). Соңғы мән үшін 
орташа мән алынады.

6.3.6 Сымдарды "төменнен" немесе "үстінен" домалатып жазу 
арқылы құрастыру әдістері, аралас тәсілмен

Шынжырлы түйіспелі аспаны монтаждау арқансымды және түйіспелі 
сымдарды жаюдан және анкерлеуден, ішектерді орнатудан, сондай-ақ 
шынжырлы аспаны реттеуден, анкерлік телімлер мен әуелік бұрмасының 
түйісулерін монтаждаудан тұрады.

Тізбекті байланыс суспензиясын орнатудың үш әдісі қолданылады: 
төменгі, жоғарғы және аралас [69].

Тізбекті түйіспелі аспаны монтаждау әдісіне байланысты жұмыстардың 
негізгі түрлері 6.9-кестеде келтірілген. Көтергіш арқанды және түйіспелі 
сымды жаю "терезелерге"жүргізіледі. Қалған жұмыс түрлерін "терезелерде" 
де, пойыздардың қозғалысында үзіліссіз де орындауға болады.
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6.9-кесте - Түйіспелі аспаны монтаждаудың әртүрлі әдістері кезіндегі 
жұмыстың негізгі түрлері

Жұмыс түрі Орнату әдістері
үстінен төменнен Аралас

1 2 3 4
Домалату

көтергіш арқан
Қолдаушы

құрылғылары
Жол жиегіне жер-

төсем
Жер жиегінің төсемі

Сорғыш және анкер
көтергіш арқан

Бір мезгілде 
домалатумен

Қолмен
механизмдерді 

қолдану арқылы

Полиспастты қолдана 
отырып және
автомотрис

Жолдарды орнату
Автомотрис, бесік, 
алмалы-салмалы 

монтаж 
мұнараларынан

мұнаралар

Жер Жер

Көтергіш арқанды 
тіреуіш арқанға көтеру

Құрылғылар
Прокаттау процесінде

Қолмен
механизмдерді 

қолдану арқылы

Автомотрис агвм (АДС) 
қолдану арқылы)

Түйіспелі сымды жаю Байлап қойылатын 
шектер

Бір мезгілде жер 
төсемінің жиегіне

арқанмен

Байлап қойылатын 
шектер

Анкерлеу
байланыс сымы

Бір мезгілде 
домалатумен

Қолмен
механизмдерді 

қолдану арқылы

Бір мезгілде 
домалатумен

Түйіспелі аспаны 
реттеу және түйіспені 
монтаждау-анкерлік 

телімлер

Автомотрис пен 
алмалы-салмалы 

монтажды қолдана 
отырып мұнаралар

Қара жерден, таза 
жерден-монтаждау 

мұнаралары

Автомотрис пен 
алмалы-салмалы 

монтажды қолдана 
отырып мұнаралар

Тізбекті түйіспелі аспаны монтаждаудың әртүрлі әдістерін қолдану 
саласы 6.10-кестеде келтірілген.
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Кесте 6.10 - Тізбекті түйіспелі аспаны монтаждау әдістерін қолдану 
саласы

Орнату әдісі Аралықтарда
Оқшауланбаған консольдермен және аспа Оқшауланған 

консольдерменқарымталанған Жынысы қарымталанған

Үстінен
Қолдануға ешқандай шектеулер жоқ

(міндетті қолдану)
Қисықтарда радиусы аз

600 м
Қисықтарда радиусы аз

1000 м
Қисықтарда 

радиусы аз 1000
м

Төменнен Жолдың түзу телімлерінде және радиусы 1200 м 
астам қисықтарда
(ұсынылмайды)

Қолдануға 
тыйым салынады

А
ра

ла
с

Өрлеу 
арқансымтың 
жебесінің ав -

томотрисы 
АГВМ (АДМС)

Жолдың түзу 
телімлерінде және 

радиусы артық 
қисықтарда

600 м

Жолдың түзу телімлерінде 
және радиусы артық 

қисықтарда
1000 м

Жолдың түзу 
телімлерінде 
және радиусы 

артық 
қисықтарда

1000 м

Көтергіш 
арқанды 

полиспастпен 
көтеру

Қолдануға ешқандай шектеулер жоқ
(ұсынылмайды)

Жолдың түзу 
телімлерінде
және радиусы 
1200 м астам 
қисықтарда

Ескерту: станцияларда тек монтаждау әдісі қолданылады.

Тізбекті түйіспелі аспаны монтаждау әдісі нақты жағдайларға, 
"терезелерді" алу мүмкіндігіне, жол жоспарына, түйіспелі аспаның түріне 
және механизмдердің болуына байланысты әрбір жеке телім үшін жұмыс 
жүргізу жобасын жасау кезінде таңдалады [70].

Станция мен аралықтың байланыс желісін орнату кезінде AGVM 
(ADMS) автомотрисалары қолданылады. Тірек конструкцияларында және 
кабинада екі гидравликалық көтергіштен тұратын монтаждау алаңының 
көтеру механизмі бар.

Гидравликалық көтергіштерде монтаждау алаңдары орналасқан: 
алдыңғы, артқы және орта бұрылмайтын және орташа бұрылмайтын бір 
бұрылатын (жұмыс істейтін). Барлық үш бұрылыс алаңы бөлек жасалады. 
Құрастыру кезінде олар бір-бірімен дәнекерленеді және үстіңгі жағында 
гофрленген Болат парақтармен жабылған бір торлы құрылымды құрайды.

Монтаждау алаңдарының жалпы ұзындығы 12588 мм, ені 2000 мм, 
рельс бастиегінің деңгейінен монтаждау алаңдарына дейінгі биіктігі көлік 
жағдайында 4600 мм, көтерілген – 7500 мм құрайды. Алдыңғы және артқы 
алаңшаларда монтаждау жебелерін орналастыруға арналған арнайы ойықтар 
қарастырылған, олар көліктік, сондай-ақ жұмыс жағдайында кедір-
бұдырланған табақты болаттан жасалған қайырмалы қақпақтармен 
жабылған.
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Монтаждау алаңдарына автомотрисаның платформасынан тіреу 
конструкцияларының төсеніші бойынша көлбеу сатылар бойынша немесе 
тікелей монтаждау алаңдарымен бір мезгілде қозғалатын көтеру сатылары 
бойынша кіреді. Көтергіш баспалдақтар арнайы бағыттаушы бұрыштарда 
орнатылады, олар Платформаларды көтеру немесе түсіру кезінде бекітіледі.

Монтаждау алаңдарының биіктігі 1 м құбырлардан жасалған 
қоршаулары болады. Алдыңғы және артқы алаңдардың қоршаулары 
гидравликалық жетекпен жабдықталған; бұрылыс алаңының қоршауы аралас 
алаңдардың қоршауларымен жалғанады.

Дөңгелектің айналасындағы жұмыс алаңы тұтқамен немесе арнайы 
механизммен қолмен бұрылады. Бұрылу алдында оның қоршаулары арнайы 
тіректермен бекітіліп, алдыңғы және артқы монтаж алаңдарының 
қоршауларынан ажыратылып, соңғы қоршаулар орнатылады.

Автомотрисаның монтаждық жебелері бұрылмалы рамаларға 
қондырылған. Олар көлденең байланыстармен байланысқан арналардан 
жасалған. Орнату бумының соңында монтаж ролигі және жебенің көлденең 
бұрылысы кезінде сымдарды сығуға арналған тік Джек роликтері 
орнатылған. Монтаждық бумда байланыс сымын жаю үшін қосымша екі 
ролик орналасқан [71].

Көтергіш арқанды және түйіспелі сымды жаю "терезелерге"
жүргізіледі. Дайындық жұмыстары автокран барабандарын кабельмен және 
сыммен тиеуден басталады. Барабандардың осьтері прокат платформасының 
ешкілерінде орналасқан арнайы ұяларға мықтап бекітілген. Роликтің 
болжамды әдісіне байланысты платформадағы барабандар арқансым немесе 
контакт сымы барабанның жоғарғы жағында немесе барабанның төменгі 
жағында, төменгі жағында орналасқан кезде орнатылады. Түйіспелі сымы 
бар барабандар домалату кезінде сымның жұмыс (түйіспелі) бөлігі төменде 
болатындай етіп тиеледі. Барабандардан ағаш қаптаманы алып тастаңыз және 
сымның (кабельдің) ұшын анкер немесе түйісу үшін дайындаңыз, оны тиісті 
қысқышқа бекітіңіз. Дрезинге алдын ала анкерлік тіректерге штангаларды, 
оқшаулағыштарды және қатты және қарымталанғананкер құрылғыларына 
кіретін бөлшектерді тасымалдайды және бекітеді. Компенсатор кабелін 
дайындау және бөлшектерді таңдау қарымталауқұрылғының түріне 
байланысты жүзеге асырылады [69].

Прокат басталатын анкер тірегінің төменгі жағына диаметрі 5 ... 6 мм 
болат сыммен екі есе бүктелген жүктерге арналған штанганы байлаңыз. 
Түйіспелі сымды тарту аяқталғаннан кейін штангаға жүк салынады, ал сым 
байланады. Алдымен жүктерді штангаға салуға болады, содан кейін оны 
қажетті биіктікке көтеріп, анкер кронштейніне бекітілген сымға уақытша 
байлаңыз. Анкер бөлігінің соңында орналасқан анкер тірегінде оған салынған 
жүктері бар өзек жерге қалдырылады және тіректің төменгі жағындағы 
сыммен байланады. Олардың қызмет ету мерзімі мен пайдалану кезіндегі 
еңбек шығындары көбінесе мойынтірек кабелін және байланыс сымын 
илектеу мен орнатудың сапасына, сондай-ақ соңғысының сақталуына 
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байланысты.
Көтергіш арқанды үстіне ("терезеге") жаю монтаждау сымының 

құрамына байланысты екі тәсілмен жүргізіледі (6.40-сурет).
Схема бойынша жұмыстарды орындау кезінде (6.40-сурет, а) алып 

жүретін арқанды домалату оны консольге көтерумен біріктірілген. 
Монтаждық пойыз анкер телімінің басында орнатылады және арқансым
қарымталау құрылғысына қосылады. Содан кейін арқансым орнату алаңына 
тартылады. Арқансым монтаждық жебенің ролигіне салынып, 5 ... 10 км/сағ 
жылдамдықпен жылжымалы платформасы бар автомотрисалар қозғалған 
кезде оны консольдердің ер-тоқымына салады [69].

Схемаға сәйкес жұмыс жасай отырып (6.40-сурет, б), арқансым
алдымен дрезинамен қозғалатын платформадан шпалдарға оралып, содан 
кейін кабельді автомотрисадан консольге көтереді.

Мойынтірек кабелін станцияға шығарған кезде, мойынды тез босату 
үшін кабель тартылып, жебелердің артында бір немесе екі аралықта 
орналасқан көлденеңінің біріне уақытша бекітіледі. Ол үшін прокат 
платформасы бар дрезина соңғы жебеден бес-алты аралықты тоқтатады және 
кабельді барабанды тежейді (6.41-сурет). Жүк көтергіш арқанды ер-тоқымға 
салғаннан кейін дрезина мн көлденең бөлігінде алға қарай жүреді және рельс 
басының деңгейінен кемінде 6 м биіктікке көтерілгенше арқанды созады. МН 
көлденең кескінінің астындағы автомотрисадан арқанның а анкерлік тірегіне 
қарай жылжуына жол бермейтін байланыстырушы қысқыш тіреуіш арқанға 
бекітіледі. Арқанды уақытша бекіту туралы сигнал алғаннан кейін, 
жылжымалы платформасы бар дрезина артқа қойылып, барабан тежеледі 
және тасымалдаушы арқанның оралуын жалғастырады [69].

Ішектер автомотрисадан немесе дрезинадан ("терезеден") немесе 
монтаждау бесіктерінен немесе алмалы-салмалы мұнаралардан (жолдарды 
алмастан) орнатылады.

1-арқансым; 2-консольдің ер-тоқымы; 3-автомотриса; 4-жылжымалы платформа; 5-
тірек; 6-дрезина

Сур. 6.40 - Бір автомотрисаны (А) және екі автомотрисаны (б) қолдана 
отырып, көтергіш арқанды жоғары қарай жаю схемасы)



257

   
  

Рессорлық Ішекті монтаждау тәртібі: рессорлық Ішекті арқанды 
көтергіш арқанға қысқышпен бекіту; рессорлық Ішекті арқанның тірегіне 
сымнан жасалған сақинамен уақытша бекіту; Ішекті арқанды қолмен созу 
және арқанның екінші ұшын көтергіш арқанға бекіту; серіппелік Ішекті 
арқанды тіректен уақытша бекітуді бөлшектеу; серіппелі Ішекті арқанға буын 
ішектерін орнату. Автомотриспен жұмыс істеу кезінде екі қысқышты бір 
уақытта орнатады, тросты ер-тоқымға уақытша байлайды және оны сорып 
шығарады. Серіппелі жолдың арқанынан түйіспелі сымға дейінгі қашықтық 
кемінде 1000 мм болуы тиіс.

1, 2-автомотриса; 3-жайылмалы платформа; 4-Арқансым; 5-тірек
Сур. 6.41 - Станциядағы көтергіш арқанды жаю схемасы

Түйіспелі сымды аралыққа жаю автомотрисадан және жаю 
платформасынан тұратын монтаждық пойызбен жүргізіледі (6.42-сурет). 
Анкер бөлігінің басында байланыс сымының ұшы қарымталауқұрылғыға 
қосылады, содан кейін оны "балық аулау таяқшасымен" жол деңгейіне 
көтерілген автомотрисаның монтаж алаңына тартады. Автомотриса 10 км/сағ 
жылдамдықпен қозғалады. Екі электромонтер кезекпен ішекті тартып, 
байланыс сымын жолдардың ұштарына байлайды.

Екі түйіспелі сымды жаю кезінде екі сым бір мезгілде ілінеді.
Барабанның тежелуі біртіндеп жүзеге асырылуы керек, ал монтаждық 

пойыздың қозғалысы біркелкі болуы керек, өйткені соққылардың салдарынан 
сымдар үзіліп, бұралуы мүмкін.  Түйіспелі сымды тарту және оның 
анкеровкасы домалату процесінде орындалады [71].

Станцияларда түйіспелі сымды жаю барлық жолдардың көтергіш 
арқандарын монтаждау аяқталғаннан кейін орындалады. Әр түрлі анкер
бөлімдерінің байланыс сымдарының қиылысқан жерінде анкерге өтетін 
байланыс сымы жұмыс тармағының үстіне қойылады. Негізгі жолды кесіп 
өткен кезде екінші жолдың сымы әрқашан негізгі жолдың сымынан жоғары 
орналасады.
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1-байланыс сымы; 2-арқансым; 3-жол; 4-автомотриса; 5-жылжымалы платформа; 6-
тірек

Сур. 6.42 - Контакт сымының жоғарғы жағындағы прокат схемасы

Біріншіден, анкер телімлері оралады, олардың сымдары жиі 
қиылысады және оларды басқа жолдардың сымдарынан жоғары 
орналастырады. Егер байланыс сымында анкер телімінің тек бір жағында 
қарымталанғананкер болса, онда прокат қатаң анкерден басталады.

Содан кейін сымға бұрандалы қысқыш орнатылып, жолдың соңы оған 
байланады. Үлкен сенімділікті қамтамасыз ету үшін жақын жерде тізбекті 
суспензияны реттеу кезінде алынып тасталатын көмекші жол бар.

"Төмен" әдісімен тізбекті түйіспелі аспаны монтаждау мынадай 
тәртіппен жүргізіледі:

- анкерлік телімнің бүкіл ұзындығы бойынша көтергіш арқанды және 
төсем жиегіне жайып салу;

- түйіспелі сымды анкерлік телімнің бүкіл ұзындығы бойынша 
жайманың жиегіне жаю;

- жер бетінен 2 ... 2,5 м биіктікте байланыс желісінің тірегіне 
монтаждау роликтерін немесе монтаждау ілмектерін орнату;

- көтергіш арқанды монтаждау роликтеріне немесе полиспастардың 
көмегімен ілмектерге көтеру;

- көтергіш арқанды анкерлеу және созу;
- жерден арқансымға буындық және серіппелі ішектерді орнату (6.43-

сурет, а);
- түйіспелі сымды жерден жолдарға байлай отырып көтеру (6.43-сурет, 

б);
- түйіспелі сымды анкерлеу және созу; түйіспелі аспаны алдын ала 

реттеу;
- монтаж роликтерден немесе консольдердің ер-тоқымына ілмектерден 

полиспастардың көмегімен түйіспелі аспаны көтеру (6.43-сурет, в);
- анкерлік телімлердің түйісулерін монтаждау және түйіспелі аспаны 

түпкілікті реттеу.
Көтергіш арқанды және түйіспелі сымдарды жаю кезінде мынадай 

талаптарды сақтау қажет:
– төсемнің жиегіне көтергіш арқанды жаю жылдамдығы 15 ... 20 км/сағ, 
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ал түйіспелі сым-5 ... 10 км/сағ аспауы тиіс;
- арқансымды жаю кезінде зақымданулардың бар-жоғын тексеру; бір 

салмақ түсетін арқанның бір сымының үзілуіне жол беріледі (бір сымның 
үзілуі болған кезде бандаж қою; екі және одан көп үзілген сымдар болған 
кезде арқансымды түйістіруді жүргізу) [72];

- түйіспелі сымды жаю кезінде түйіспелі беттің зақымдануының бар-
жоғын тексеру (бұралу, бұралу және т. б.);

– станцияның бас жолдарында анкерлік телімге (түйіспелі сым 
бойынша) екі салмақ түсетін арқанның түйіскен жерінен артық емес, қалған 
жолдарда-үш түйіспеден артық емес (олардың арасындағы қашықтық 
кемінде 150 м болған кезде) жол беріледі);

- станцияның бас жолдарында және аралықтарда анкерлік телімге 
түйіспе сымының екіден көп емес түйіспесіне жол беріледі, ал қалған 
жолдарда түйіспелер саны көп болуы мүмкін (олардың арасындағы 
қашықтық кемінде 200 м болғанда).

1-арқансым; 2-жол; 3-консоль; 4-монтаж ролигі; 5-тірек; 6-байланыс сымы
Сур. 6.43 - "Төменнен" әдісімен көтергіш арқанды және түйіспелі 

сымды монтаждау схемалары»

Түйіспе аспасын құрама әдіспен монтаждау мынадай тәртіппен 
жүргізіледі:

- тірек арқанды анкерлік телімнің бүкіл ұзындығы бойынша төсем 
жиегіне жайып салу;

- жер бетінен 1,5...2 м биіктікте байланыс желісінің тірегіне монтаждау 
роликтерін немесе монтаждау ілмектерін орнату;

- көтергіш арқанды монтаждық роликтерге немесе ілмектерге 
полиспастардың көмегімен көтеру [71];

- көтергіш арқанды анкерлеу және созу;
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- жерден арқансымға буындық және серіппелі ішектерді орнату (6.44-
сурет, а);

- консольдердің ер-тоқымына агвм немесе АДМС автомотрисасының 
көмегімен ішектері бар алып жүретін арқанды көтеру (6.44-сурет, б);

- түйіспелі сымды ішектерге байлаумен бір мезгілде "үстінен" жазу 
(6.42-сурет);

- түйіспелі сымды анкерлеу және созу (жұмыс жаю кезінде 
орындалады);

- анкерлік телімлердің түйіндерін монтаждау және түйіспелі аспаны 
реттеу.

1-арқансым; 2-жол; 3-консоль; 4-монтаж ролигі;
5-консоль ер-тоқымы; 6-автомотриса; 7-монтаж жебесі; 8-тірек

Сур. 6.44 - Біріктірілген әдіспен байланыс суспензиясын орнату 
схемасы

6.3.7 Темір жол объектілерін жарықтандыру үшін байланыс 
желісінің тіректерінде жарықтандыру электр қондырғыларын 
монтаждау

Темір жол объектілерін жарықтандыру-тәуліктің жарық, сондай-ақ 
қараңғы уақытында жұмыс істейтін жасанды электр жарық көздерімен 
толықтырылатын табиғи (күндізгі жарық, кіретін және сыртқы 
қабырғалардағы Жарық ойықтары арқылы үй-жай немесе төбе) немесе тек 
жасанды көздерден Жарық энергиясының әртүрлі көздерінен жүзеге 
асырылады. Орындалатын өнер міндеттерінің сипаты бойынша. Теміржол 
объектілерін жарықтандыру жұмысшы, авариялық, эвакуациялық, күзет және 
кезекші болады.
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Сур. 6.45 - Теміржол көлігі аумақтары мен объектілерін сыртқы 
жарықтандыру

Өндірістерде, үй-жайларда екі өнер жүйесі бар, теміржол объектілерін 
электрмен жарықтандыру-жалпы және аралас. Барлық жұмыс орындарында 
жалпы жарықтандыру (біркелкі немесе оқшауландырылған) жалпы 
жарықтандыру қондырғысынан жүзеге асырылады. Әрбір жұмыс орнындағы 
жарық ағынын арттыру үшін жалпы жарықтандыруға жергілікті (аралас 
жарықтандыру) қосылады [68].
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Теміржол көлігінің аумақтары мен объектілерін сыртқы жарықтандыру 
әртүрлі жарықтандыру қондырғыларымен орындалады. Мұндай 
жарықтандыру жүйелері разъездердің жол дамуына, басып озу пункттеріне, 
барлық кластағы станцияларға, жүк және басқа да шаруашылықтардың 
аумақтары мен объектілеріне, пассаждарға, платформаларға, перрондарға, 
жаяу жүргіншілер көпірлеріне және т. б.өтпелерге орнатылады (6.45-сурет).

Станцияларды жарықтандыру үшін жарықтандыру қондырғыларының 
20-дан астам нұсқасы қолданылады. Олар әртүрлі тірек конструкцияларын, 
жарықтандыру түрлерін, құрылғыларды және оларды орналастыру әдістерін 
пайдаланады. Тірек конструкцияларының түріне сәйкес жарықтандырудың 3 
негізгі әдісі бөлінеді: бөлек тіректерде (тіректерде), байланыс желісінің 
икемді көлденең кескіндерінда, қатаң көлденең құрылымдарда (порталдарда). 
Барлық көрсеткіштер бойынша ең жақсы нұсқа-электрлендірілген 
станцияларға және арнайы станцияларға арналған байланыс желісінің қатты 
тіректеріне орнатылған бірқатар прожекторлар. биіктігі 28-30 М порталдарда 
- электрлендірілмегендер үшін. Діңгектік жарықтарда, прожекторлары бар 
қондырғыларда ұзартылған алаңдары бар 35 метрлік құрылымдар ең жақсы 
болып саналады. Биіктігі 28 м діңгектерде прожекторлардан басқа галогендік 
қыздыру шамдары немесе ксенон шамдары бар шамдар да орнатылады [68].

Сыртқы жарықтандыруды икемді тірек тіректеріне орнатыңыз, әдетте, 
байланыс желісін орнатпас бұрын.

Сыртқы жарықтандыру шамдарын орнату, соның ішінде шамдарды 
орнату, ең соңында, яғни сыртқы жарықтандыру желісінің сымдарын орнату 
жұмыстары аяқталғаннан кейін болуы керек.

Сыртқы жарықтандыру шамдарын қатаң түрде бір ось бойынша және 
жол бетінен бір көлденең деңгейде ілу қажет.

Шамдарды желі сымдарына тармақтағыш қысқыштардың көмегімен 
қосу керек. Бұрау арқылы, әсіресе әртүрлі металдардан жасалған сымдарды 
қосуға жол берілмейді. Кабельдік енгізуден шамдарға дейінгі тармақтарда 
тіректің цоколында конструкциясы оларға қауіпсіз қызмет көрсетуді 
қамтамасыз етуі тиіс сақтандырғыштары бар қалқандарды орнату қажет.

Кабельді тіректерге енгізу тіректің негізімен қоршалуы керек, оның 
шамдарға дәнекерлеуге орнатылған кабельдік тығыздағыштар мен қорғаныс 
құрылғыларын орналастыруға жеткілікті өлшемдері болуы керек. Пайдалану 
қызметін көрсетуге арналған цокольдегі есіктер тиекпен жабдықталуы тиіс. 
Тіректерде цоколь болмаған жағдайда, шамға кабельді тармақтауды тірекке 
қамыттармен бекітілетін тармақтаушы жәшіктерде (мысалы, ЯКЗ) орындау 
қажет. Бұл жағдайда Кабель 2 м дейінгі биіктікте механикалық зақымданудан 
қорғалуы керек.
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6.3.8 Қашықтықтан басқару аппаратурасын орнату және 
монтаждау принциптері

Басқару қалқаны-технологиялық процесті қашықтықтан бақылауға 
және басқаруға мүмкіндік беретін автоматиканың техникалық құралдарын 
орналастыруға арналған шкаф немесе панель түріндегі металл құрылым.

Шкаф қалқандары (шкафтар) - бұл арнайы диспетчерлік немесе ұқсас 
үй-жайларда, сондай-ақ тікелей өндірістік үй-жайда орнатылатын жабық 
құрылғылар [72].

Панельдік қалқандар-ашық құрылғылар-мамандандырылған үй-
жайларда (тиісті біліктіліктегі қызмет көрсетуші персоналдың кіруі 
шектелген шаңнан қорғалған (ТП) деп аталатын тарату пункттерінде) 
орнатылады.

Басқару пульті-қашықтан басқару және басқарудың техникалық 
құралдары орналасқан арнайы пішіндегі үстел түріндегі жабық металл 
конструкция.

Қалқандар мен басқару тақталары бір панельді, бір панельді, сонымен 
қатар көп панельді және көп панельді болуы мүмкін. Олардың кеңістіктік 
орналасуы өндіріс процесінің нақты жағдайларына, Автоматтандыру 
құралдарының саны мен түріне, оларға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы мен 
қауіпсіздігіне байланысты.

Қалқандарды монтаждау кезінде мынадай жұмыстарды орындайды: 
панельдерді орнату орнына тасымалдау; қаптамадан шығару; қалқанның 
металл құрылымдарын құрастыру; шиналау; аспаптар мен аппараттарды 
монтаждау; сымдарды панельдерде монтаждау; бақылау кабельдерін 
монтаждау; сымдар мен бақылау кабельдерінің талсымдарын ажырату және 
қосу; іске қосу-баптау жұмыстары.

Әдетте, панельдерге сымдарды орнату зауытта жүзеге асырылады. 
Алайда, қалқанды орнату орнында электромонтер сымдарды панельдерге жиі 
орнатуға мәжбүр. Бұл жаңа талаптарға, жабдықты ауыстыруға және басқа 
себептерге байланысты орнату жобасына енгізілген өзгерістерге байланысты.

Құрылыс негізіндегі кабельдік арналардың үстіне панельдерді орнату 
кезінде арнайы құрылымдар қарастырылуы керек, оларға 3-4 нүктеде 
орнатылады және бекітіледі.

Қалқан элементтері жобаға сәйкес бөлінеді, оларды көлденең және тік 
беттерге туралайды.

Шиналарды салмас бұрын, олардың орналасу сызбасын және жинақтау 
құжаттамасын мұқият оқып шығу керек. Сурет әр шинаның орналасуын 
анықтайды және оларды орнату орнына орналастырады. Шиналардың 
ұштары мен оларды ұстағыштарға бекіту орындары мұқият тазаланады және 
вазелиннің жұқа қабатымен майланады.

Шиналарды ұстаушылар арнайы рельстерге жалдайды. Панельдердің 
соңғы қабырғаларының жоғарғы бөліктеріне шиналар бар рельстерді 
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орнатыңыз. Содан кейін шиналар төселіп, тексеріліп, соңында ұстағыштарға 
бекітіледі.

Шиналарды бекіткеннен кейін олар боялған. Егер шиналар зауыттан 
боялған болса және бояу жақсы сақталса, онда олар боялмайды.

Орнату аяқталғаннан кейін шиналардың оқшаулау кедергісі 1000 
немесе 2500 в кернеуге мегомметрмен өлшенеді. Содан кейін секциялық 
ажыратқыштардан сымдар мен тұрақты ток қалқанынан және Орталық 
сигнал беру панельдерінен басқару кабельдері шиналарға қосылады. 
Қорғаныс және басқару панельдерінен сымдар шиналарға қосылмауы керек. 
Олар монтаждауды түпкілікті тексергеннен кейін жөндеушілермен қосылады 
[72].

Құрылғылар мен құрылғыларды мұқият тексеріп, контактілер мен 
бекіткіштердің болуын тексеру керек [72].

Құрылғылар мен құрылғылар алдын-ала дайындалған тесіктерге 
орнатылып, оларды қысқыштармен, түйреуіштермен немесе бұрандалармен 
панельге бекітеді.

Құрылғылар мен құрылғыларды бірге орнату керек. Бір электромонтер 
(аға) панельдің алдыңғы жағында орналасқан және құрылғының дұрыс 
орнатылуын бақылайды, ал екіншісі панельдің артында және осы құрылғыны 
бекітеді.

Қалқанның дизайн бөлшектерін орнату қарапайым. Жапсырма әріптер 
панельде желімдеу арқылы күшейтіледі. Мнемоникалық схеманың үстіңгі 
элементтері бұрандалармен, түйреуіштермен немесе желімделген.

Әдетте зауыттар панельдерді бекітілген түрде шығарады. Алайда, 
қайталама құрылғыларды қайта құру кезінде сымдарды зауыттық резервтік 
панельдерге немесе орнату орнында толығымен жеткізілетін панельдерге 
орнату керек.

Панельдерге сымдарды орнатудың келесі әдістері бар:
1) сымдарды панельге қатты бекіту арқылы;
2) перфорацияланған профильдер мен жолдарда;
3) сымдарды панельге бекітпестен ауа пакеттерімен;
4) қораптарда.
Соңғы екі әдіс ең прогрессивті, олар ең көп таралған.

6.3.9 Разрядтауыштарды орнату және монтаждау принциптері
Тұрақты токтың байланыс желісінде мүйізді, ал айнымалы ток 

желісінде құбырлы найзағай разрядтағыштарын орнату қажет. 
Ажыратқыштарды орнату орындары жобамен анықталады.

Түйіспелі тораптың қорғау құрылғылары мен оларды жерлендіру
конструкциясы әрбір жағдайда жобамен айқындалуы тиіс.

Түйіспелі торапта пайда болатын асқын кернеулердің деңгейін 
төмендету үшін 4+1 мм ұшқындық аралығы бар мүйізді найзағай 
разрядтағыштары орнатылуы тиіс. 

Разрядтағыштарды монтаждау құрастыруды, тірекке орнатуды 
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және байланыс желісіне қосылуды қамтиды. Олар прораб пунктінің 
негізінде жиналады. Мүйіздер арасындағы ауа саңылауларының өлшемдері 
шаблонмен реттеледі.  Ажыратқыштың жерлендіру мүйізі тірек жағынан 
орналасуы тиіс. Ажыратқышты орнату бүйірлік баспалдақтан, ал жалғау 
автомотрисадан немесе алынбалы мұнарадан жүзеге асырылады. Мүйізді 
разрядты құрылымдар 0,5 тоннаға арналған полиспаст көмегімен көтеріледі. 
Тіректе разрядтаушы жол осьіне 450о бұрышта орналастырылады [69].

Разрядтауышты қосу үшін кескіні 50 мм2 кем емес болат-мыс тросты 
пайдаланады. Қарымталанғансуспензияға қосылған кезде, бұл кабель белгілі 
бір салбырап тұрады.

Түйіспелі тораптағы мүйізді найзағай разрядтағыштарды орнату керек:
- қоректендіру желілерін қосу орындарында;
- діңгекті (секциялық) айырғыштар орнатылған жерлерде;
- анкерлік телімлердің түйісулерінде;
- әр 10001200 м сайын үлкен ұзындықтағы желілерде;
- анкерді бекіту үшін қолданылатын жасанды құрылымдарда.
Ажыратқыштардың мүйіздері диаметрі кемінде 12 мм болат

шыбықтардан жасалуы тиіс. Доғаның сенімді сөндірілуін қамтамасыз ету 
үшін разрядтаушы мүйіздердің пішіні үлгілік сызбаға сәйкес мүйіздердің 
пішініне қатаң сәйкес келуі тиіс [70].

Ажыратқышты тірекке келесі ретпен орнату ұсынылады (6.46-сурет):
- жиналған Ажыратқышты тірекке көтеру және оны жобалық белгідегі 

қысқыштың көмегімен бекіту;
- оқшаулағышқа орнатылған мүйізді байланыс сымдарымен немесе 

қуат желісімен қоректендіріңіз;
- ажыратқыштың екінші мүйізін рельстермен (6.47-сурет) немесе 

қоректендіруші имек пен жерге тұйықтаушы шыбықтың көмегімен 
жерлендіру құрылғысымен (жерге тұйықтағыштармен) қосу (6.48-сурет). 
Жерлендіру шыбықтарын рельстерге немесе жерге тұйықтағыштарға 
Электрмен дәнекерлеу арқылы жалғау керек.

Мүйізді разрядтағыштар, әдетте, әрбір 10001500 м сайын өтпелі 
тіректерде, қоректендіруші сымдар қосылған жерлерде және тартқыш 
қосалқы станцияларда орнатылады.
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1-тірек; 2-разрядтаушы; 3-қамыт; 4-қоректендіруші имек
Сур. 6.46 - Бір ұшқынды ауа аралығымен дайын найзағай разрядтаушы

1-қоректендіруші имек таяқ; 2-жерлендіру шыбығы; 3-рельс; 4-пластина

6.47-сурет - Найзағай разрядтағышын жерлендіру:
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1 - тірек; 2 - Құбыр; 3-диаметрі 10 мм шыбық; 4-4х25 жолақ

6.48-сурет - Жерлендіру торабын монтаждау

Екі ұшқынды ауа аралықтары бар мүйізді разрядтағышты монтаждау 
(6.49-сурет, а) мынадай ретпен жүргізілуі тиіс:

- шеберханада жинақталған және реттелген (мүйіздер арасындағы 
қашықтық 51 мм болуы керек), Ажыратқышты тірекке бекітілген ролик 
арқылы немесе полиспаст көмегімен лақтырылған арқанның көмегімен 
тіректің жоғарғы жағына көтеріп, тірекке бұрын орнатылған құрылымға 
бекітіңіз. Ажыратқышты тіректің жоғарғы жағында орнатпаған кезде жерге 
қосылатын мүйіз тіректің бүйірінде орналасуы тиіс;

- оқшаулағышқа бекітілген мүйіз кескіні 25 мм2 кем емес мыс сыммен 
түйіспелі сыммен жалғанады;

- басқа экстремалды мүйіз темір жолға немесе жерге тұйықталған 
металл құрылымға қосылады;

- мүйіздер арасындағы саңылауды шаблонмен екінші рет тексеріңіз.
Құбырлы ажыратқыш (6.49 Б сурет) арнайы болат құрылымға 

орнатылуы керек. Конструкцияны консольге орнату орнынан тартқышты 
бекіту орнына дейінгі қашықтық кемінде 0,6 м болуы тиіс. Ажыратқышты 
іске қосу көрсеткіші жерден анық көрінетіндей етіп орнату қажет.
Ажыратқыштағы сыртқы ұшқын саңылауы 40 мм болуы тиіс. 
Разрядтағыштың ішкі қуысында ылғалдың ықтимал жинақталуын болдырмау 
үшін оны ашық ұшымен төмен қарай кемінде 15 бұрышпен, ал күшейтілген 
ластану орындарында - көлденеңінен 45° дейін бұрышпен орнату қажет. 
Өзекті оқшаулағышпен бекітілетін сыртқы ұшқын аралығының электродын 
түйіспелі торапқа кескіні 16 мм2 кем емес мыс сыммен, ал құбырлы 
ажыратқыштың жерлендіру сымын ең жақын рельстен кемінде 3 м 
қашықтықта орналасқан және жерлендіру кедергісі 15 Ом аспайтын тартқыш 
рельс немесе арнайы жерге тұйықтағышқа жалғау керек [71].
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1-ажыратқыштың мүйізі; 2-түйіспелі сымды қосуға арналған қысқыш; 3-
оқшаулағыш; 4-негіз; 5-ажыратқыш

Сур. 6.49 - Екі ұшқынды ауа аралықтары бар мүйізді найзағай 
разрядтаушысы

Құбырлы айырғыштар орнатылады:
- станция қылталарында аралық жағынан оқшаулағыш түйісулер мен 

айырғыштардан тіректер арасындағы бір аралықтан аспайтын қашықтықта;
- екі жағынан секциялау бекеттерін қосу орындарынан тіректер 

арасындағы бір аралықтан аспайтын қашықтықта;
- аралық жағынан бейтарап ендірмелерден тіректер арасында бір 

аралықтан аспайтын қашықтықта секцияланған түйіспелі аспасы бар 
жасанды құрылыстардың екі жағынан;

- соңғы немесе соңғы тіректе ұзындығы бір анкерлік аралықтан асатын 
консоль телімлерінің соңында.

Жиі найзағай разрядтары байқалатын жерлерде аралықтардың 
ортасында да қосымша разрядтағыштар орнатылуы тиіс.

6.3.10 Байланыс желісінің желілік жабдығын монтаждау 
технологиясы

Секциялық оқшаулағыштарды орнату автомотрисаның алынбалы 
мұнарасынан 20 кН созылған лебедканы қолдана отырып жүзеге асырылады. 
Оларды қолмен жапсарлас әуелік бұрмасын монтаждау аяқталғаннан кейін 
жүргізуге рұқсат етіледі. Кесу орны станцияның байланыс желісінің 
жоспарына және бөлу схемасына сәйкес анықталады.

Секциялық оқшаулағыштың кесу орнын анықтаған кезде, ол 
тасымалдаушы сымның ілу нүктесіне жақын болуы керек [69].

Біріншіден, жүк арқансымде бір-бірінен 1,5 ... 2 м қашықтықта кернеу 
қысқыштары орнатылып, оларға 20 кН созылатын портативті қол лебедкасы 
қосылады. Оның көмегімен кернеу кабельден алынып, қажетті ұзындықтың 
ұштарын қалдырып, қақпақпен кесіледі. Бұл ұштар сына қысқыштарына 
салынып, оқшаулағыштардың гирляндасына бекітіледі. Содан кейін кернеу 
оқшаулағыштардың гирляндасына беріледі, қол лебедкасы мен кернеу 
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қысқыштары бөлшектеледі.
Секциялық оқшаулағышты түйіспелі сымға енгізген кезде оқшаулағыш 

көтеріледі және ішектердегі арқансымға уақытша бекітіледі. Содан кейін 
сымға бір-бірінен 4 ... 5 м қашықтықта кернеу қысқыштары орнатылып, 
оларға кернеу лебедкасы бекітіледі. Әрі қарай, кесу тәртібі арқансымге ұқсас.

Секциялық ажыратқышты орнату оны дискімен тірекке және 
қосылымға орнатудан тұрады. Орнату бүйірлік баспалдақтардан жүзеге 
асырылады. Ажыратқышты көтеру 5 кН полиспастпен жүргізіледі [70].

Секциялық оқшаулағыштарды монтаждауды (6.50-сурет) қоректендіру 
схемасы бойынша және түйіспе желісін секциялау және станцияның түйіспе 
желісінің жоспары бойынша олардың орналасуын нақтылаудан бастау керек. 
Бағыттамалық бұрмаларда секциялық оқшаулағыш бағыттама мен бойлық 
бағанның арасында, шығу және маневрлік бағдаршамдарда - бағдаршамның 
алдында орналасуы тиіс. Бағыттамалардың құламаларында немесе жанында 
орналасқан секциялық оқшаулағыштар іргелес әуелік бұрмасын монтаждау 
және реттеу аяқталғаннан кейін орнатылады.

а-ЦНИИ конструкциялары - 4; б-ағаш - қабатты материалдан; в - текстолиттен; г-
СИ-2; 1-оқшаулағыш ендірме; 2-түйіспелі сым; 3-сырғыма; 4 - оқшаулағыш; 5 - арқансым

Сур. 6.50 - Секциялық оқшаулағыштар

Секциялық оқшаулағыштарды монтажды алынбалы мұнарадан немесе 
DM дрезинасынан орнату керек. Шеберханада секциялық оқшаулағыштарды 
алдын-ала жинау керек. Секциялық оқшаулағыштарды әдетте байланыс 
сымын бойлық реттеуді жүзеге асыратын топ орнатады.
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Секциялық оқшаулағыштарды монтаждау екі кезеңге бөлінеді: 
оқшаулағыштарды түйіспелі сымға кесу және түйіспелі сымның қосымша 
тармақтарын монтаждау.

Секциялық оқшаулағыштарды байланыс сымына енгізу үшін келесі 
жұмыстарды орындау қажет:

-Контакт сымына консольдің немесе бекіткіш тростың әр жағынан 0,6-
0,8 м қашықтықта ілгек қысқыштарын орнату және полиспасттың 
(монтаждау шығырының) қысқыштарына қосу);

- байланыс сымын полиспастпен (монтажды лебедкамен) оның Ілмек 
қысқышы арасындағы бөлігі босағанша тартыңыз;

- байланыс сымын кесіп, ұштарын сына қысқыштарына салыңыз;
- байланыс сымының ұштарын ер-тоқым оқшаулағыштары арқылы бір-

біріне жалғаңыз, содан кейін блоктарды ерітіңіз;
- еркін ілінген секциялық оқшаулағышты биіктігі бойынша реттеп, 

ішектерді ұзартады немесе қысқартады;
- оқшаулағыштың корпусына бекіткіштерді орнату және 

монтаждаудың екінші кезеңін орындауға кірісу. Оқшаулағыш жолдың осьі
бойынша қатаң түрде тоқтатылуы керек [71].

Байланыс сымының қосымша тармақтарын орнату келесі ретпен 
ұсынылады:

- оқшаулағыштың орташа кірістірулерін бір көлденең жазықтықта 
орналастырыңыз;

- ортаңғы ендірмелерге қысылатын рейка бойынша қосымша 
ендірмелердің қысқыштарын түзету;

- шеберханада жасалған сымның қосымша ендірмесінің бір ұшын 
секциялық оқшаулағыштың корпусына орнатылған қысқышта, екіншісі -
оқшаулағыштан 4-5 м байланыс сымындағы қысқышта бекітіңіз;

- секциялық изолятор бойынша ток қабылдағыштың тегіс өтуін беті 
тегіс рейканың көмегімен тексеру.

Секциялық ажыратқыштарды монтаждау (6.51-сурет) екі кезеңге 
бөлінеді: дайындық және негізгі [70].

Секциялық ажыратқыштарды монтаждау жөніндегі негізгі жұмыстарды 
мынадай тәртіппен орындау қажет:

- жобалық биіктіктегі тірекке ажыратқыштың кронштейнін орнату;
- полиспаст немесе монтаждау лебедкасы бар Ажыратқышты тірекке 

көтеріп, кронштейнге орнатыңыз және оған болттармен бекітіңіз. 
Ажыратқыштың ток өткізгіш бөліктерінен тіректің алдыңғы шетіне дейінгі 
қашықтық кемінде 0,8 м болуы тиіс;

- тірекке айырғыштың білігін көтеру және айырғыштың тартымымен 
(иінтірегімен) қосу;

-жер деңгейінен 1,11,5 м биіктікте ажыратқыш жетегінің кронштейнін 
орнатыңыз;
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- ажыратқыш жетегін кронштейнге орнатыңыз және бекітіңіз. 
Ажыратқыштың білігі біліктің бұрылу бұрышын реттеуге, жетек тұтқасына 
қосылуға мүмкіндік беретін муфтаның көмегімен;

- байланыс сымы арқылы МГ Ажыратқышты түйіспелі сымға қосу;
- ажыратқыш пен жетек кронштейндерін жерлендіру өткізгіштерін 

жалпы жерлендіру ағысына қосу арқылы жерге қосыңыз. Ажыратқыш 
жетекті Қос жерге қосқышпен жерге қосыңыз. Ұшқындық аралықтарды 
жерлендіру құламаларына орнатуға болмайды;

- ажыратқыштың сенімділігін бірнеше рет қосу және өшіру арқылы 
тексеріңіз. Ажыратқыштың пышағы жұмыс бетінің бүкіл ұзындығы бойынша 
түйіспелі ернеулерға тығыз жабысып, қисықтары болмауы тиіс. Ажыратқыш 
түйіспелерінің жанасу тығыздығы қалыңдығы 0,05 мм және ені 10 мм 
зондпен тексеріледі.

а-механикалық жетегі бар айнымалы ток; б - Қол жетегі бар айнымалы ток, в-
секциялық РСУ - 3000/3,3; 1 - кронштейн; 2 - рычаг; 3 - оқшаулағыш; 4 - түйіспелі 

пышақтар; 5 - тірек рамасы; 6 - білік; 7-жетек

Сур. 1.20

Электр берудің күшейткіш, қоректендіргіш, сорғыш және әуе 
желілерінің сымдары, әдетте, далалық жағынан (түйіспелі сымдарға қарама-
қарсы) орналасуы тиіс [69].

Сымдарды екі жолмен орау ұсынылады. Жұмыстың бірінші әдісіне 
сәйкес келесі ретпен орындау керек:

- анкер телімінің басында мотовоздан сым барабандары бар 
платформаны шешіп, оның доңғалақтарының астына тежегіш аяқ киім 
салыңыз (жайылатын сым жағынан және көлбеу жағынан);

- жылжымалы сымның ұшын мотовозға бекітіңіз, келесі тірек үшін 
1015 м қашықтықта жүріңіз және сымды босату үшін мотовозды сәл артқа 
қайтарыңыз;



272

   
  

- сымның ұшын мотовоздан ажыратыңыз, оны тірекке салыңыз және 
қайтадан мотовозға бекітіңіз. Мотовоз қайтадан қозғалады және илектеу 
процесі қайталанады;

- барабанды жаюдан кейін сым мотовоз қалған ашылмаған 
барабандармен платформаға қайтарылсын, және оны жаю сымының соңына 
дейін тасымалдағаннан кейін кезекті барабаннан сымды жаю процесін 
қайталаңыз [69].

Практикалық бөлім

№ 6.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: консольдің күйін кешенді тексеру және жөндеу
Жұмыстың мақсаты: консольдің жай-күйін кешенді тексеру және 

жөндеу кезінде технологиялық процестің шарттары мен реттілігі бойынша 
алынған теориялық білімді бекіту; байланыс желісінің құрылғыларына 
қойылатын техникалық талаптар мен нормалар туралы білімді қолдану.

Жабдықтар мен аспаптар: оқу кабинетіндегі түйіспелі аспаның 
макеті не оқу полигоны, технологиялық картада көрсетілген тізбе бойынша 
құрал.

Жұмысты орындау тәртібі
1. Технологиялық карта және нормативтік құжаттардың талаптарымен 

танысу.
Тақырыбы: консольдің күйін кешенді тексеру және жөндеу
2.1 реттелетін консоль түйіндерін көрсету.
2.2 консольдердің әр түрлі түрлерін және оларды реттеу бойынша 

рұқсаттарды көрсету.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
Бақылау сұрақтары
1. Екі жолды консольдердің тартқыштары қалай жүктелуі керек?
2. Қандай жағдай болуы тиіс траверстер бекіту консоль және 

консольды тарту күші жұптастыру анкерлік телімлерінің?
3. Оқшауланған консольдерге мыс немесе болат-мыс тасымалдаушы 

арқанды ілу орнында не орнату керек? Қосымша не орнатуға болады?
4. Темірбетон тірегінің жоғарғы жағынан консольді тарту қысқышына 

дейінгі ең аз қашықтық.
5. Неліктен көлбеу оқшауланған консольдер сорғышпен жабдықталған? 

Еңкейту жағдайы мен орнына қойылатын талаптар.
Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Қолданылатын құралдар мен құрылғылар.
3. Технологиялық процестің реттілігі.
4. Тексерілетін нормалар.
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
6. Қорытынды.
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№ 6.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: қарымталауқұрылғыны күйін тексеру, реттеу және жөндеу
Жұмыстың мақсаты: қарымталанғанқұрылғының жағдайын тексеру, 

реттеу және жөндеу кезінде технологиялық процестің шарттары мен реттілігі 
бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

Жабдықтар мен аспаптар: оқу полигонының немесе байланыс 
желісінің оқу кабинетіндегі орнын толтыратын құрылғы; Технологиялық 
карта тізбесі бойынша құрал.

Жұмысты орындау тәртібі
1 Технологиялық карта талаптарымен және байланыс желісін ұстау 

ережелерімен танысу.
2 қарымталау құрылғысының жай-күйін тексеру және реттеу (6.52-

сурет).
2.1 қолданылатын қарымталауқұрылғылардың сызбаларын ұсыну (екі 

блокты, үш блокты және блок-полиспасты).
2.2 диаграммаларда элементтер арасындағы өлшенетін параметрлерді 

және олардың рұқсат етілген мәндерін көрсетіңіз.
3 Өлшеу туралы алынған мәліметтерді кестеге келтіріңіз.

1-анкерлік тірек, 2-компенсатор жүктері, 3-бекітілген роликтер, 4-жылжымалы 
роликтер. а-жүктің жоғарғы жағынан қозғалмайтын роликке дейінгі қашықтық, А) - екі 

блокты компенсатор; үш блокты компенсатор, в) - блокты-полиспасты компенсатор

Сурет 5.9 - Қарымталау құрылғысы
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Бақылау сұрақтары
1 жүктің жоғарғы жағынан компенсатор блогына және жүктің төменгі 

жағынан жер бетіне немесе үш блокты және екі блокты компенсаторлардың 
іргетасына дейінгі ең аз қашықтық қандай болуы керек?

2. жалпы компенсаторға тасымалдаушы арқанды және байланыс сымын 
бекіту кезінде қандай шарттар сақталуы керек?

3 жүк компенсаторларының құрылғысындағы блоктар қандай 
жүктемеге арналған? Бір байланыс сымын бекіту кезінде қандай блоктарды 
қолдануға болады?

4 сымдар мен кабельдердің бұрандалы және сына қысқыштарынан 
шығатын ұштарын қалай бекіту керек?

5 Жүк компенсаторының арқанында қанша үзілген сым рұқсат етіледі? 
Қандай мөлшерде арқан ауыстырылуы керек?

Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Қолданылатын құралдар мен құрылғылар.
3. Технологиялық процестің реттілігі.
4. Тексерілетін нормалар.
5. Өлшеу нәтижелері бар кесте.
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
7. Қорытынды.

№ 6.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: жеке Жерлендіруді тексеру және жөндеу
Жұмыс мақсаты: жеке жерлендіру жағдайын тексеру және жөндеу 

кезінде технологиялық процестің реттілігі мен шарттары бойынша алынған 
білімді бекіту.

Жабдықтар мен аспаптар: Оқу полигоны; технологиялық карта 
тізбесі бойынша құрал.

Жұмысты орындау тәртібі
1. Технологиялық карта және нормативтік құжаттардың талаптарымен 

танысу.
Тақырыбы: жеке Жерлендіруді тексеру және жөндеу
- жерлендіру жарамдылығын бақылау орындары мен тәсілдерін нақты 

көрсету
- жерлендіру элементтерін көрсету
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
Бақылау сұрақтары
1. 10000 Ом-нан аз кедергісі бар ауыспалы токтың электрлендірілген 

телімлеріндегі конструкциялар мен байланыс желісінің құрылғылары рельс 
тізбегіне қалай жерге тұйықталады? 10000 Ом-нан астам кедергісі бар ма?

2. Қатты және оқшауланбаған икемді көлденең кескіндердің тіректері 
қай жағынан жерге тұйықталады? Оқшауланған икемді крест тіректері үшін 
бірдей ме?
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3. Қорғаныс құрылғыларын жерлендіру өткізгіштеріне қосу үшін 
қандай бөлік қолданылады? Бұл қосылуды не жоққа шығаруы керек?

4. Жерлендіру өткізгіштерін жерден, тіректерден және 
конструкциялардан, қиылысатын рельстерден оқшаулау қалай жүзеге 
асырылады?

5. Тіректер мен конструкциялар бойынша салынатын жерлендіру 
өткізгіштері нені қамтамасыз етуі тиіс; тіректің қай жағында және олар 
қандай жағдайда болуы тиіс? 

Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Қолданылатын құралдар мен құрылғылар.
3. Технологиялық процестің реттілігі.
4. Тексерілетін нормалар (6.53-сурет).
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
6. Қорытынды.

6.53-сурет - Жеке жерге тұйықтау
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Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. ҚМЖ өндірісін ұйымдастырудың мердігерлік және шаруашылық 
тәсілдеріне сипаттама беру. Мердігерлік шартын анықтау.

2. Электр Монтаждау пойызы (ЭМӨ) бөлімшелерінің құрылымы және 
негізгі функциялары.

3. Электрмен жабдықтау дистанциясы (ЭЧ) бөлімшелерінің құрылымы 
және негізгі функциялары.

4. Жұмыс жүргізу әдістеріне сипаттама беру
5. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын салу, 

монтаждау және пайдалану бойынша нормативтік құжаттардың жіктелуі мен 
мысалдарын келтіріңіз.

6. Байланыс желісінің тіректері үшін шұңқырларды дамыту 
технологиясы.

7. Байланыс желісі тіректерінің анкерлері мен іргетастарын орнату 
технологиясы.

8. Байланыс желісінің темірбетон тіректерін орнату технологиясы.
9. Байланыс желісінің металл тіректерін орнату технологиясы.
10. Байланыс желісінің қатаң көлденең кескіндерін орнату.
11. Байланыс желісінің икемді көлденең кескіндерін орнату.
12. Түйіспелі аспаны монтаждау әдістері. Оларды қолдану саласы.
13. Төменгі жағындағы байланыс суспензиясын орнату технологиясы.
14. Жоғарғы жағындағы байланыс суспензиясын орнату технологиясы.
15. Аралас әдіспен байланыс суспензиясын орнату технологиясы.
16. Түйіспелі аспаны реттеу.
17. Секциялық оқшаулағыштарды, ажыратқыштарды, 

ажыратқыштарды және КС тіректерінің жерлендірулерін монтаждау тәртібі.
18. Тартымдық электрмен жабдықтаудың КС және ӘЖ сымдарын 

қоректендіретін, соратын, нығайтатын монтаждау тәртібі.
19. КС жерлендіру құрылғысын монтаждау тәртібі. Жерлендіру

құрылғысының схемасы.
20. КС пайдалануға қабылдау тәртібі.
21. Түйіспелі торап тірегін тарту рельсіне жерге тұйықтау
22. Ұшқынды аралықты тексеру және реттеу.

Тест тапсырмалары

1. Пайдаланудың негізгі міндеті
A) Қосалқы станция құрылғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз 

ету
B) Байланыс желісі құрылғыларының жұмыс режимін қамтамасыз ету
C) Байланыс желісі құрылғыларының сенімді режимін қамтамасыз ету
D) Байланыс желісі құрылғыларының нормаланған режимін 

қамтамасыз ету
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E) байланыс желісі құрылғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз ету
2. Құрылыс жұмыстарына мыналар кіреді:
А) монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету 
В) электр жабдықтарын орнату
C) сымдар мен арқандардың сымдары
D) сымды орнату және реттеу
E) шұңқырларды әзірлеу, тіректерді орнату және т. б.
3. Кернеу астындағы байланыс суспензиясын қайдан тексереді және 

реттейді
A) қашықтықтан
B) мұнара крандарынан
C) оқшауланбайтын алмалы-салмалы мұнаралардан
D) мұнаралардан
E) оқшаулағыш алмалы-салмалы мұнаралардан
4. ... қалыпты жағдайда тіректі рельстерден оқшаулайды
A) Қорғау құрылғылары
B) Топтық жерлендіру
C) Диодты жерлендіру
D) Ұшқын аралығы
E) жеке жерлендіру
5. Қорғаныс жерлендіру түрлері
A) Оқшаулау және оқшаулау
B) Топтық және секциялық
C) Жеке және топтық
D) Қарапайым және күрделі
Е) жұмысшылар және күрделі
6. Қос жолды және көп жолды телімлердің түйіспе желісінде 

жұмыстарды орындау кезінде пойыз көрші жол бойынша өтетін кезде, 
жұмыстар

A) тоқтатылған жоқ
B) қоршалған
C) тоқтатылды
D) тоқтатылды
E) жабық
7. Темір жолдарды электрлендіру жұмыстары қандай тәсілмен жүзеге 

асырылады?
A) Бригадалық тәсілмен
B) Мердігерлік тәсілмен
C) Жеке жолмен
D) Жеке тәсілмен
E) ұжымдық тәсілмен
8 2 жол теліміндегі "терезелердің" ұзақтығы қандай?
A) жұмыс күні ішінде әр жол бойынша бөлек 2 сағаттан кем емес
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B) жұмыс істемейтін күн ішінде әр жол бойынша 2 сағаттан артық 
емес

C) жұмыс күні ішінде кемінде 2 сағат
D) жұмыс күні ішінде әр жол бойынша бөлек 2 сағаттан артық емес
E) жұмыс істемейтін күн ішінде әрбір жол бойынша кемінде 2 сағат
9 Объектідегі барлық жұмыстар мамандандырылған бригадалар 

немесе бригадалар орындайтын күрделі құрылыс процестеріне бөлінетін әдіс 
қалай аталады?

A) Конвейер әдісі
B) Бригадалық әдіс
C) Сериялық әдіс
D) Жаппай әдіс
E) ағындық әдіс
10 Әрлеу жұмыстары қашан жүргізіледі?
A) Электр монтаждау жұмыстарымен бір мезгілде
B) Құрылыспен бір мезгілде
C) Монтаждау жұмыстарына дейін
D) Монтаж жұмыстарынан кейін
E) монтаждау жұмыстарымен бір мезгілде
11 Қандай ұйымдармен бірге Электрмен жабдықтаудың орнатылған 

құрылғыларының әрекетін сынау жүргізіледі?
А) энергия бақылауымен
В) бас мердігерлермен
C) Қосалқы мердігерлермен
D) Бастап энергетикалық кәсіпорындары
E) құрылыс-монтаждау ұйымдарымен
12 Автомотрисалар мен дрезиналар немен жабдықталған?
A) Монтаждау мұнаралары
B) Баспалдақ
C) Алмалы-салмалы мұнаралар
D) Алынатын алаңдармен
E) монтаждау алаңдарымен
13 Тізбекті суспензияны орнатудың негізгі әдістері
A) Бүйір және төменгі
B) Төменгі және аралас
C) үстінен және төменнен
D) Бүйір және аралас
E) жоғарғы және аралас
(14) Байланыс сымының сорғышы аяқталғаннан кейін не істеу керек?
A) Сым арқан монтаждалады
B) Штангаға жүк салынады, ал сым байланады
C) Жаңа сымдарды орнатыңыз
D) Ескі сымдарды ауыстырыңыз
E) сымды шешіп алыңыз
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15 Қалай жаю арқансымтың әдісімен?
A) Автокран қолдану арқылы
B) үстінен
C) Автомотрис қолдану арқылы
D) төменнен
Е) дрезинаны қолдана отырып
16 Анкер телімлерінің түйісуін орнату қашан жүзеге асырылады?
A) Екі іргелес анкерлік телімні көлденең реттеу аяқталғаннан кейін
B) Екі іргелес анкерлік телімні бойлық реттеу аяқталғаннан кейін
C) Үш анкерлік телімні бойлық реттеу аяқталғаннан кейін
D) екі аралас анкерлік телімні бойлық реттеу аяқталғанға дейін
E) екі іргелес анкерлік телімні бойлық реттеу кезінде
17 Анкерлі телімлердің жұптасуын орнату жұмыстары қалай 

орындалады? Тізбекті аспаны монтаждау
A) Автомотрисаны, дрезинаны және алмалы-салмалы монтаждық 

мұнараны бір мезгілде қолдана отырып
B) Алдымен автомотрисаны, содан кейін дречинді қолдану
C) Бір уақытта автомотрисаны және дречинаны қолдану
D) Алдымен автомотрисаны, содан кейін алмалы-салмалы 

монтаждық мұнараны қолдана отырып
E) автомотрисаны және алмалы-салмалы монтаждау мұнарасын бір 

мезгілде қолдана отырып
18 Бұрғылау машинасының өнімділігі
A) 810 қазаншұңқырлар 1 сағ.
B) 610 қазаншұңқыр 1 сағ.
C) 812 қазаншұңқыр 1 сағ.
D) 818 қазаншұңқырлар 1 сағ.
E) 1 сағатта 6-8 қазаншұңқыр
19 Пайдалану процесінде жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын 

орындау
A) Секцияланған қоректендіру схемасын уақытша өзгерту
B) Қалыпты қоректендіру және секциялау схемасын тұрақты 

өзгерту
C) Қалыпты қоректендіру және секциялау схемасының қысқаша 

өзгеруі
D) Қоректендіру және секциялау жұмыс схемасының тәуліктік 

өзгеруі
E) қалыпты қоректендіру және секциялау схемасын уақытша өзгерту
20 Кернеу берілгеннен кейін
A) Сынама іске қосу іске қосушы
B) Кернеуді сынау
C) Сынама іске қосу 
D) Электр қуатын сынау
E) Электржылжымалы құрамды сынамалы іске қосу
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21Жоғарғы жағында тізбекті суспензияны орнату кезінде жұмыстарға 
жалпы басшылықты кім жүзеге асырады

А) қашықтық бастығы
В) бас энергетик
С) Энергодиспетчер
D) бас инженер
E) Прораб немесе шебер
22 Тексеруді және пайдалануға беруге дайындығын тексеруді жүзеге 

асыру кезінде мыналарды айқындайды:
А) жобаға, техникалық шарттар мен нормаларға сәйкестігі
В) құжаттардың сәйкестігі
С) техникалық шарттар мен норманың сәйкестігі
D) байланыс желісінің дайындық дәрежесі, оның жобаға сәйкестігі
E) байланыс желісінің дайындық дәрежесі, оның жобаға, техникалық 

шарттар мен нормаларға сәйкестігі
(23) Монтаждау жұмыстарына мыналар кіреді:
А) анкерлер мен көлденең бөліктерді орнату
В) тіректерді Кронштейндермен арматуралау және тіректерді орнату
С) қазаншұңқырларды әзірлеу, тіректерді орнату және т. б.
D) тіректер мен анкерлерді орнату
E) сымды орнату және реттеу
24 Байланыс желісінің сымдарын реттеу кезінде орындалатын жұмыс 

түрлері
A) алып жүретін арқанды монтаждау
B) сымды күшейту
C) тіректерді орнату
D) ішектер мен бекіткіштерді орнату
E) кабельдерді монтаждау
25. 1 жол теліміндегі "терезелердің" ұзақтығы қандай?
A) 0,5
B) 0,65
C) 6
D) 30 мм2;
E) 0,75
26. Байланыс желісіне алғашқы кернеуді кім береді?
A) энергия телімінің бастығы
B) бас энергетик
C) бас инженер
D) электрмен жабдықтау қызметінің бастығы
E) Энергодиспетчер
27 Байланыс желісі мен әуе желілеріне техникалық қызмет көрсету 

дегеніміз не?
A) Байланыс желісін жөндеу
B) Ұстап тұрушы және фиксациялаушы құрылғыларын жөндеу
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C) Мерзімді тексерулер мен өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою

D) Мерзімді тексерулер мен өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою

E) Тұрақты тексерулер мен өлшеулер жүргізу, анықталған 
ақаулықтарды жою

28 Оқшаулағыш алынбалы мұнарамен жұмыс
A) пойыздар қозғалысы тоқтағаннан бастап
B) кернеуді тоқтатпай
C) тоқтың қозғалысын тоқтатпай
D) ток қозғалысының тоқтауынан
E) Пойыздар қозғалысын тоқтатпай
-29 Байланыс желісі мен электр беру желілерін жөндеу бойынша 

жоспарлы жұмыстар жазда табиғи жарық пен ауа температурасы кезінде 
орындалады

A) +25°жоғары емес
B) +28°жоғары емес
C) +37°жоғары емес
D) +35°жоғары емес
E) +30°жоғары емес
-30 Байланыс желісінің күйі қаншалықты жиі және қашан тексеріледі?
A) Негізгі жолдарда жыл сайын, ал екінші жолдарда-бір жылдан 

кейін, көктемде
B) Негізгі жолдарда жыл сайын, ал екінші жолдарда - 2 жылдан 

кейін, көктемде
C) Негізгі жолдарда жыл сайын, ал екінші жолдарда - бір жылдан 

кейін қыста
D) Негізгі жолдарда жыл сайын, ал екінші жолдарда-бір жылдан 

кейін, жазда
E) Негізгі жолдарда ай сайын, ал екінші жолдарда - бір айдан кейін, 

көктемде

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде келесі мәселелер қарастырылды: 
- Көлік құрылысында жұмыстарды жүргізудің негізгі тәсілдері, темір 

жолдарды электрлендіру кезіндегі ұйымдардың құрылымы, байланыс желісі 
құрылғыларын салу және монтаждау кезінде пайдаланылатын нормативтік 
және технологиялық құжаттама; 

- байланыс желісінің құрылғыларын салу және орнату кезінде 
құрылыс және монтаж жұмыстарының негізгі кезеңдері мен технологиясы 
қарастырылған;

- жұмыстарды орындау бойынша негізгі операцияларды орындау үшін 
қол, электр, пневматикалық құралдарды және такелаждық айлабұйымдар мен 
механизмдерді қолдану.
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Нәтижесінде оқушылар осы тарауды оқи алады:
- тіректерді орнату және түзету жұмыстарын жүргізу;
- байланыс желісінде монтаждау жұмыстарына қатысу (сымдарды 

трасса бойынша жаю, теміржол желілерінде байланыс желісін монтаждау 
және демонтаждау);

- бекітілген жабдықтарға ұсақ жөндеу жүргізу;
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7 - ТАРАУ. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫҢ 
ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

Мақсаты:  
Осы тарауды оқығаннан кейін студенттер:
1. байланыс желісінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау 

талаптарын орындау;
2.  байланыс желісіндегі жұмыс орнын қоршау тәртібі;
3. байланыс желісінде және жоғары вольтты желілерде жұмыс істеу 

кезіндегі сақтық шаралары;
4. слесарлық-құрастыру жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтау бойынша білімді қолдану.
5. байланыс желісі бойынша техникалық нормаларды сақтау. 

Кіріспе Бұл модуль жұмыстың нәтижелілігін, қауіпсіздік техникасы, 
еңбекті қорғау талаптарын орындау үшін қажетті білімді сипаттайды.

7.1 Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары
Қазақстан Республикасының Негізгі Заңы Қазақстан Республикасының 

Конституциясы болып табылады (1995 жылғы 30 тамызда республикалық 
референдумда қабылданды).

Негізгі заң әр адамға оның құқықтары мен міндеттерін белгілейді.
Конституцияның 24-бабының 2-тармағына сәйкес "әркімнің қауіпсіздік 

пен гигиена талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін нендей бір 
кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға 
құқығы бар".

Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді 
және осы Заңнан (2007 жылғы 15 мамырдағы№ 251-III) және Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады [73].

Осы Заң қызметкерлердің еңбекті қорғау құқығын қамтамасыз етуге 
бағытталған, өндірістегі жазатайым оқиғалардың және денсаулықтың 
зақымдануының алдын алу, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды 
барынша азайту мақсатында осы саладағы ұлттық саясаттың негізгі 
қағидаттарын белгілейді және меншік нысанына қарамастан шаруашылық 
қызмет пен кәсіпорындардың барлық түрлеріне қолданылады.

Еңбекті қорғау-бұл тиісті заңнамалық және басқа да нормативтік 
актілер негізінде жұмыс істейтін әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу 
шаралары мен еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен 
денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін құралдар жүйесі.

Кәсіпорындармен, мекемелермен, кооперативтермен, фермерлік 
(шаруа) шаруашылықтармен және әртүрлі меншік және шаруашылық жүргізу
нысандарындағы басқа да ұйымдармен (бұдан әрі - кәсіпорындар), оның 
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ішінде жекелеген жалдаушылармен еңбек қатынастарында тұрған барлық 
қызметкерлердің еңбекті қорғауға құқығы бар; кооперативтер мүшелері; 
өндірістік практикадан және өндірістік оқытудан өтетін Жоғары оқу 
орындарының студенттері мен орта арнаулы оқу орындарының оқушылары; 
әскери қызмет атқарумен байланысты емес жұмыстарға тартылған әскери 
қызметшілер, сондай-ақ қоғам мен мемлекет мүддесі үшін 
ұйымдастырылатын еңбек қызметінің кез келген басқа

7.1.1 Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау саласындағы 
еңбек заңнамасының негіздері

2007 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енген, ағымдағы жылғы 
мамырда қабылданған Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (Астана, 
Ақорда, 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251iii) (бұдан әрі – ҚР ЕК) еңбекті 
қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілейтін Қазақстан 
Республикасының Негізгі Заңы болып табылады. Оның қолданысқа 
енгізілуімен ҚР "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы", "ұжымдық 
шарттар туралы", "Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік 
туралы" және "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы"Заңдары күшін 
жойды. ҚР ЕК күші жойылған заңнамалық актілердің нормаларын енгізу 
есебінен көлемі бойынша едәуір елеулі болды, 341 бапты қамтитын 40 
тараудан тұрады (Ескі Еңбек туралы заңда 109 баптың 12 тарауы ғана 
болған) және айтарлықтай жаңалықтар санын қамтиды [73]. 

Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңнамасы еңбек 
қатынастарын және олармен тікелей байланысты қатынастарды реттейді. 
Еңбек қатынастары-бұл еңбек шартының негізінде пайда болатын, қызметкер 
мен жұмыс берушінің арасындағы құқықтық қатынастар және одан 
туындайтын, онымен тығыз байланысты құқықтық қатынастар, олар осы 
анықтамалықта әрі қарай қарастырылады және түсіндіріледі.

Халықаралық тәжірибеге сәйкес еңбек қатынастарының қатысушылары 
көбінесе "жұмыс беруші" және" қызметкер "("қызметкерлер") жалпы 
терминдерімен аталады.

Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттары:
1) адамның және азаматтың еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге 

жол бермеу;
2) еңбек бостандығы;
3) кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар 

түрлеріне тыйым салу;
4) Қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек 

жағдайларына құқықты қамтамасыз ету болып табылады;
5) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен 

денсаулығының басымдығы;
6) еңбегі үшін жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес әділ сыйақы 

алу құқығын қамтамасыз ету болып табылады;
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7) демалу құқығын қамтамасыз ету;
8) қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
9) жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен 

мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету болып табылады;
10) әлеуметтік әріптестік;
11) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік 

реттеу болып табылады;
12) қызметкерлер өкілдерінің Қазақстан Республикасы Еңбек 

заңнамасының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру құқығын 
қамтамасыз ету [73].

7.1.2 Еңбекті қорғау, еңбек гигиенасын басқару, әйелдер мен 
кәмелетке толмағандардың еңбегін ұйымдастыру

Кәсіпорындардағы, әрбір жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары еңбекті 
қорғау жөніндегі стандарттардың, ережелер мен нормалардың талаптарына 
сәйкес келуге тиіс.

Кәсіпорындарда, еңбекті қорғау жағдайын бақылау ұйымдарында 
салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және еңбек 
ұжымдарын оның нәтижелері туралы уақтылы хабардар ету жұмыс берушіге 
жүктеледі.

Жұмыс берушінің кәсіпорындарда және жұмыскерлерде еңбекті қорғау 
жөніндегі стандарттарды, ережелерді, нормалар мен нұсқаулықтарды сақтау 
бойынша салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттемелері ұжымдық шартта көзделеді [73].

Кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары бойынша меншік 
иесінің қаражаты есебінен мемлекеттік басқару органдары белгілеген 
нормалардан төмен емес және Ұжымдық шарт негізінде арнайы киім, арнайы 
аяқ киім және басқа да жеке қорғаныш құралдары, жуу және дезинфекциялау 
материалдары, сүт, емдеу-профилактикалық тағам беріледі.

Зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарда, сондай-ақ 
ауыр заттарды қолмен көтеруге және орнын ауыстыруға байланысты 
жұмыстарда әйелдер мен он сегіз жасқа толмаған адамдардың еңбегін 
заңдарда белгіленген тәртіппен қолдану шектеледі.

Әйелдер мен он сегіз жасқа толмаған адамдардың ауыр заттарды 
қолмен көтеруіне және орнын ауыстыруына байланысты жұмыстарда 
әкімшілік жүктерді тасымалдау үшін механикаландыру және автоматтандыру 
құралдарын, басқа да құралдарды көздеуге міндетті. Егер ауырлықты көтеру 
және жылжыту кезінде жүктеме зиян келтіруі мүмкін болса, қолмен алып 
жүруді болдырмау керек. Жүкті әйелдердің еңбегін ауыр заттарды қолмен 
көтеруге және жылжытуға байланысты жұмыстарда қолдануға тыйым 
салынады.
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Жүкті әйелдер медициналық қорытындыға сәйкес заңнамада 
белгіленген тәртіппен қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін 
болдырмайтын басқа неғұрлым жеңіл жұмысқа ауыстырылады.

Барлық әйелдер, сондай - ақ он сегіз жасқа толмаған адамдар жұмысқа 
алдын ала медициналық тексеруден кейін ғана қабылданады, ал одан әрі 
әйелдер 45 жасқа, ал кәмелетке толмағандар 18 жасқа толғанға дейін міндетті 
түрде жыл сайынғы медициналық тексеруден өтуі тиіс.

7.1.3 Көтеру-тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезіндегі 
қауіпсіздік талаптары

Тиеу-түсіру жұмыстары талаптарға және технологиялық карталарға, 
жұмыстарды жүргізу жобаларына, технологиялық нұсқаулықтарға, сондай-ақ 
осы түрдегі жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарын қамтитын 
ережелерге, нормаларға және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға 
сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыс, әдетте, жүк көтергіш-көлік жабдықтары мен 
шағын механикаландыру құралдарының көмегімен механикаландырылған 
әдіспен жүргізілуі керек.

Тиеу-түсіру жұмыстарының механикаландырылған тәсілі салмағы 50 
кг-нан асатын жүктер үшін, сондай-ақ жүктерді 3 м-ден астам биіктікке 
көтерген және оларды 25 м-ден астам қашықтықта жылжытқан кезде міндетті 
болып табылады. Тиеу-түсіру және тасымалдау жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі апатсыз және қауіпсіз болу, ең алдымен, қызмет көрсетуші 
персоналдың біліктілігіне және жұмыстың дұрыс ұйымдастырылуына 
байланысты, ол технологиялық цикл операциялары кезектілігінің қатаң 
сақталуын көздеуі тиіс [74].

Тиеу-түсіру және көлік жұмыстары кезінде адамдардың 
жарақаттануына әкеп соғатын негізгі қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлар: жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің орнықтылығының 
жоғалуы және аударылуы, жүк қармау құрылғылары мен айлабұйымдарының 
ақаулығы және оларды тиеу және түсіру кезінде жүктердің құлауы, жүк 
көтергіш жабдықтардағы қауіпсіздік аспаптары мен құрылғыларының 
ақаулығы немесе болмауы, электр жабдығын пайдалану кезінде электр
тогының соғуы, жылжымалы құрамның техникалық ақаулары, жолдың 
қолайсыз жағдайлары және жүктер мен жолаушыларды тасымалдау кезінде 
маршруттарда жанғыш сұйықтықтар мен басқа да жанғыш заттардың жануы, 
өрттер, радиоактивті заттармен жанасқанда адамдардың сәулеленуі, жұмыс 
аймақтарының газдануы мен шаңдануы және т. б.

Тиеу-түсіру және көлік жұмыстарын қауіпсіз жүргізу үшін ұйым 
(кәсіпорын) әкімшілігі бұйрықпен жауапты адамдарды тағайындайды. Олар 
телім бастықтары, жұмыс өндірушілер, телім шеберлері, ауысым 
бастықтары, ауысым шеберлері және басқа да инженерлік-техникалық 
қызметкерлер болуы мүмкін [74].
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Жүктерді ілмектеу, ілу, байлау, орнын ауыстыру, тиеу, түсіру 
жөніндегі жұмыстар үшін кәсіпорын әкімшілігі такелажшыларды
(ілмектеушілерді) тағайындайды. Такелажниктер жасы 18-ден кем емес, 
медициналық куәландырудан, арнайы оқытудан өткен және такелаж (итарқа) 
жұмыстарын жүргізу құқығына куәлігі бар жұмысшылар болуы мүмкін. 
Оқудан өтпеген және куәлігі жоқ адамдар аталған жұмыстарға жіберілмейді 
[74].

Жүктерді қолмен көтеру және жылжыту кезінде рұқсат етілген ең 
жоғары жүктеме нормаларын сақтау керек. 1618 жас аралығындағы ер 
жасөспірімдер үшін ауыр заттарды жалғыз (25 м қашықтықта) алып жүру 
кезінде бұл норма 16 кг, әйел - 10 кг; 18 жастан асқан ер адамдар үшін - 50 кг. 
16 жасқа дейінгі жасөспірімдер тұрақты тиеу-түсіру жұмыстарына 
жіберілмейді. 16 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге мамандық 
бойынша негізгі жұмысты орындаған кезде ғана және егер Ауырлықты тасу 
жұмыс уақытының үштен бір бөлігінен аспайтын болса, ауырлықты көтеруге 
рұқсат етіледі. Сол уақыт ішінде оларға үйінді (қиыршықтас, саз, құм, астық, 
көкөністер және т.б.), жеңіл салмақты (бос ыдыс, ұсақ ыдыстағы жемістер 
және т. б.), даналы (кірпіш, ұсақ бөлшектер және т. б.), жүктер мен ағаш 
материалдарын (тақтайлар, рейкалар, кесектер және т. б.) тиеуге және 
түсіруге рұқсат етіледі.

Әйелдер үшін рұқсат етілетін шекті жүктемелердің нормалары 
мынадай: басқа жұмыспен кезектесу кезінде ауыр заттарды көтеру және 
орнын ауыстыру - 15 кг, ауырлықты 1,5 м астам биіктікке көтеру, сондай - ақ 
жұмыс ауысымы ішінде тұрақты ауыр заттарды көтеру және орнын 
ауыстыру10 кг. Жүктерді арбалармен немесе контейнерлермен тасымалдау 
кезінде әйелдер үшін қолданылатын күш 15 кг-нан аспауы тиіс.

Тиеу-түсіру жұмыстары аймағында жұмысшылар қорғаныс 
каскаларында болуы, ал биіктікте жұмыс істеу кезінде сақтандыру белдігін 
пайдалануы тиіс. Тиеу-түсіру жұмыстары жүргізілетін аумақ қауіпті болып 
табылады, сондықтан жұмысшылар өз міндеттеріне ерекше назар аударуы 
тиіс, өйткені қауіпсіздік талаптарын бұзу жазатайым оқиғаға немесе аварияға 
әкеп соғуы мүмкін. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде темекі шегуге тыйым 
салынады. Темекі шегуге арнайы бөлінген орындарда үзіліс болған кезде 
ғана рұқсат етіледі.

Егер жүктерді тиеу және түсіру процесінде көлік құралында қауіпті 
сәттер немесе мән-жайлар туындаса, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге 
жауапты адам дереу сақтық шараларын қабылдауға немесе қауіп жойылғанға 
дейін жұмысты тоқтатуға міндетті.

7.1.4 Машиналарды, механизмдерді және жылжымалы құрамды 
жобалау, салу және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары

Машиналардың, станоктардың, механизмдердің және басқа да 
жабдықтардың жобалары Өндірістік санитарияның қауіпсіздік техникасы 
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талаптарына жауап беруі тиіс. Бұл талаптардың негізгілері-адамдардың өмірі 
мен денсаулығы үшін қауіпсіздік, әрекеттің сенімділігі, құрылыс, тексеру 
және жөндеу кезінде қол жетімділіктің еркіндігі, пайдалану ыңғайлылығы, 
еңбек жағдайларын жеңілдету және жақсарту.

Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі, яғни нормативтік-техникалық 
құжаттамада белгіленген жағдайларда берілген функцияларды орындау 
кезінде еңбек қауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыру қасиеті олардың 
құрылымдық элементтері мен әрекет ету принциптерін дұрыс таңдау, 
жетілдірілген технологиялық процестерді әзірлеу және енгізу, әртүрлі 
қорғаныс құралдарын қолдану арқылы қол жеткізіледі [74].

Жобалау кезінде адам ағзасының психофизиологиялық және 
физикалық ерекшеліктерін, сондай-ақ оның антропологиялық деректерін 
ескеру қажет. Адам шаршамауы үшін жабдықтың барлық түйіндері және 
басқару элементтері жұмыстағы монотондылықты, сондай-ақ жұмыста 
шамадан тыс қозғалыстар мен монотондылықты болдырмайтындай етіп 
орналастырылған. Басқару органдары (рычагтар, басқыштар, кнопкалар) 
сенімді, оңай қол жетімді және жақсы ажыратылатын болады, ал тежегіш 
құрылғылар инерция бойынша қозғалатын бөлшектердің жылдам тежелуін 
қамтамасыз етеді.

Жабдықтың конструкциясы оны қарау, бөлшектеу, монтаждау, баптау, 
майлау, жинау, тасымалдау және т.б. ыңғайлылықты көздеуі тиіс. Жұмыс 
барысында шаң мен газ бөлетін жабдық механикалық желдетудің арнайы 
құрылғыларымен жабдықталады.

Жаңа машиналардың, жабдықтардың, аспаптардың тәжірибелік 
үлгілерін әзірлеу, дайындау және сынау және оларды сериялық өндіріске 
беру тәртібі туралы Үлгілік ереже машиналарға, механизмдерге басқа 
жабдыққа қойылатын қауіпсіздік талаптарын айқындайтын басшылық 
құжаттар болып табылады.

Үлгілік ережеге сәйкес жаңа бұйымдардың әзірленген тәжірибелік 
үлгілері еңбекті жеңілдетудің жоғары техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитарияның жоғары талаптары: 
магистральдық және маневрлік электровоздар мен тепловоздар, вагон 
секцияларының моторы, дизель-пойыздар, машинамен салқындатылатын 
пойыздар мен вагондар, жолаушылар және жүк вагондары жол төсегіш 
крандар, балластирлеу және шағылтас тазалау машиналары, қар тазалау, жер 
жинау және қар тазалау машиналары және т. б.

Қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария жөніндегі үлгілік
талаптарда машиналардың, механизмдердің және технологиялық 
жабдықтардың қауіпті айналмалы бөліктерін қоршау қажеттілігі көзделген; 
қызмет көрсетуші персоналды шаңнан, будан, газдан, шудан, дірілден қорғау 
жөніндегі сенімді іс-шараларды әзірлеу және енгізу электр тогының соғуы; 
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сақтандыру құралдары мен бұғаттау құрылғыларын пайдалану және қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауды қамтамасыз ететін басқа да іс-шаралар [74].

Типтік талаптар жаңа машиналарды, механизмдерді және жылжымалы 
құрамды жобалау мен салу кезінде ғана емес, оларды жаңғырту, сондай-ақ 
зауытта жөндеу жүргізу кезінде де ескерілуі тиіс. Мерзімді түрде типтік 
талаптар өзгерген жағдайларды ескере отырып қайта қаралуы керек

Пайдалану жөніндегі Нұсқауды (нұсқаулықты) әзірлеу машиналар мен 
жабдықтарды әзірлеудің (жобалаудың) ажырамас бөлігі болып табылады, ол 
мыналарды қамтуға тиіс:

• машиналардың және (немесе) жабдықтардың конструкциясы, жұмыс 
істеу принципі, сипаттамалары (қасиеттері) туралы мәліметтер;

• машиналарды немесе жабдықтарды монтаждау немесе құрастыру, 
баптау немесе реттеу, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жөніндегі нұсқаулар;

• машиналар мен жабдықтарды пайдалану жөніндегі нұсқаулар және 
оларды пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар;

• жабдықтың конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты 
тағайындалған көрсеткіштер (белгіленген сақтау мерзімі, белгіленген қызмет 
мерзімі және (немесе) тағайындалған ресурс) ;

• оқыс оқиғаға немесе аварияға әкеп соғатын сыни істен шығулардың, 
персоналдың ықтимал қате іс-әрекеттерінің тізбесі;

• оқыс оқиға, қатты істен шығу немесе авария жағдайындағы 
персоналдың іс-қимылы;

• жабдықты пайдаланудан шығару және кәдеге жарату жөніндегі 
нұсқаулар;

• қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігі туралы мәліметтер.

7.1.5 Тұрақты машиналар мен үздіксіз жұмыс істейтін 
машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары

Стационарлық машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары 
және бірқатар нормативтік құжаттарда үздіксіз жұмыс істейтін 
жарықтандыру машиналарын қолдану.

Стационарлық машиналарды өндірістік аумақтарда орналастыру жоба 
бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Жұмыс кезінде шаң бөлінетін (ұнтақтау, 
ұнтақтау, араластыру және т.б.) стационарлық машиналарды шаң басу 
немесе шаң ұстау құралдарымен жабдықтау керек.

Қауіптілік көзі болып табылатын қозғалатын бөлшектерді торлы 
немесе тұтас металл қоршаулармен қоршау қажет. Егер конструкциялық 
немесе технологиялық себептер бойынша стационарлық, алмалы-салмалы, 
қайырмалы және жылжымалы қоршауларды орнату мүмкін болмаған 
жағдайда, сондай-ақ осы қоршаулардағы немесе корпустағы ашылатын 
есіктер, қақпақтар, люктер, қалқандар оларды кездейсоқ шешіп алуды немесе 
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ашуды болдырмайтын құрылғылармен (бұғаттағыштармен) жабдықталуы 
тиіс [74].

Стационарлық машиналар мен жабдықтарды пайдалану кезінде электр 
тогымен зақымданудан қорғауға мынадай қауіпсіздік шараларын қолдану 
арқылы қол жеткізіледі:

• токөткізгіш бөліктерді сенімді оқшаулау, қоршау немесе адамдар 
үшін қолайсыз орындарда орналастыру керек;

• тоқ өтетін бөліктерді жабылатын есіктері бар корпустардың 
(шкафтардың, блоктардың) ішіне орналастыру немесе адамдар үшін 
қолжетімді жерлерде орналасқан кезде қорғаныш қаптамалармен жабу қажет;

• оқшаулаудың зақымдалуына байланысты қуатталуы мүмкін металл 
бөліктері жерге қосылуы керек.

Ұсату машиналарына қызмет көрсететін Персонал ұсатқыш 
камерасынан материалдар кесектерін немесе кездейсоқ түскен сынық емес 
заттарды алуға арналған арнайы құралдармен (ілгектермен, кенелермен және 
т.б.) және қорғаныш көзілдіріктермен қамтамасыз етіледі.

Кабинаны (платформаны) тиеу немесе түсіру жүргізілетін алаңдарда 
көтергіштерді пайдалану кезінде тиеу тәсілін, сигнал беру тәсілін, кезекші 
қызметкерлердің есіктерге қызмет көрсету тәртібін, жүк құрылыс 
көтергіштерінің платформасына адамдардың шығуына тыйым салуды және 
көтергішке қызмет көрсету жөніндегі өзге де нұсқауларды айқындайтын 
көтергішті пайдалану қағидаларын ілу қажет.

Бірнеше рет орнатылған және бір мезгілде жұмыс істейтін үздіксіз 
көлік құралдарынан тұратын технологиялық желілер (конвейерлер, 
транспортерлер және т. б.) жабдықталуы тиіс:

• барлық басқару посттары бар екі жақты дабыл;
• тоқтатылған немесе тоқтатылған агрегатты жүктеуді жүзеге 

асыратын Технологиялық желінің бөлігін автоматты түрде ажыратуды 
қамтамасыз ететін жабдық жетектерін бұғаттаумен қамтамасыз етіледі.

Үздіксіз жұмыс істейтін машиналарды пайдалана отырып тиеу-түсіру 
жұмыстарын орындау кезінде мынадай талаптар орындалуы тиіс:

• жүктерді төсеу жұмыс органының біркелкі жүктелуін және жүктің 
тұрақты орналасуын қамтамасыз етуі керек;

• машинаның жұмыс органынан жүкті беру және алу арнайы беру 
және қабылдау құрылғыларының көмегімен жүргізілуі тиіс. 

Таспалы конвейердің жұмысы кезінде тыйым салынады:
• таспа мен барабанның арасындағы аймаққа құм, саз, Канифоль, 

битум және басқа материалдарды лақтыру арқылы барабандағы таспаның 
тайғанауын жою;

• ұстап тұратын роликтерді, жетек, керме және шеткі станциялардың 
барабандарын тазалау, конвейердің астынан төгілуді алып тастау;

• ұстап тұрушы роликтерін ретке келтіріңіз, конвейер таспасын қолмен 
тартыңыз және тегістеңіз.
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Көрсетілген жұмыстарды орындау конвейер толық тоқтаған және 
желіден ажыратылған кезде сақтандырғыштар алынып тасталған және " 
қосуға болмайды-адамдар жұмыс істеп жатыр!».

Таспалы конвейерді өту жолдары бітелген және үйілген кезде, сондай-
ақ болмаған немесе ақаулы кезде жұмысқа қосуға тыйым салынады:

• жетек, керме және шеткі барабандардың қоршаулары;
• арқан ажыратқыш;
• электр жабдықтарын, кабель құрыштарын немесе конвейер 

рамаларын жерге тұйықтау.

7.1.6 Өндірістік жарықтандырудың Шу және діріл түсініктері

Өндіріс-бұл адамдардың жұмысына оңтайлы жағдай жасауға қызмет 
ететін жарықтандырудың ерекше түрі. Негізгі міндет-жұмыс бөлмесінің, 
шеберхананың осындай жарықтандырылуын қамтамасыз ету, ол 
орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес келеді.

МНҰ (жарықтандыру жөніндегі халықаралық комиссия) өз 
зерттеулерінің нәтижелері туралы деректерді жариялады, соған сәйкес 
өндірістік үй-жайларды сауатты ұйымдастырылған жарықтандыру 
персоналдың еңбек қызметінің тиімділігін орта есеппен 10% - ға арттыруға 
қабілетті. Қызметкерлердің өнімділігі артып, жарақат азаяды. Бұл фактілер 
сапалы өндірістік жарықтандырудың маңыздылығын айқын растайды [74].

Табиғи жарық. Жұмыс бөлмесі тек аспан жарығымен (тікелей немесе 
шағылысқан) жарықтандырылады. Табиғи жарық келесі түрлерге жіктеледі:

- жоғарғы (ғимарат құрылыстың биіктігі ауытқуы телімлеріндегі 
ойықтар арқылы жарықтандырылады);

- бүйір (Жарық сыртқы қабырғалардағы ойықтар арқылы өтеді);
- аралас (алғашқы екі түрдің тіркесімі).
Табиғи жарықтандыруды кеңінен қолдануға кедергі келтіретін негізгі 

фактор-оның тұрақсыздығы.
Жасанды жарықтандыру. Өнеркәсіптік ғимараттарды жасанды ішкі 

жарықтандыру көздері ғана қолданылады (мысалы, өнеркәсіптік 
жарықдиодты шамдар).

Бөледі: жұмыс; авариялық; күзет; кезекші жарықтандыру (тек 
жұмыстан тыс уақытта қолданылады).

Төтенше жарықтандыруды түрлерге де бөлуге болады. Төтенше 
эвакуациялық жарықтандыру эвакуация жолдарының керемет көрінуін 
қамтамасыз етуге арналған. Қауіпсіздік жарықтандыруы жұмыс жарығы 
өшірілген кезде төтенше жағдайдың пайда болу ықтималдығы өте жоғары 
болған жағдайда қолданылады [75].

Зиянды өндірістік факторлардың бірі – шу-қатты, сұйық және газ 
тәрізді ортадағы механикалық тербелістерден туындайтын әртүрлі жиіліктер 
мен күштердің дыбыстарының кездейсоқ үйлесімі. Жұмыс орындарындағы 
шу адам ағзасына, ең алдымен оның орталық жүйке және жүрек-тамыр 
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жүйесіне теріс әсер етеді. Шудың әсері кәсіби аурулардың пайда болуына 
әкеледі және апаттың себебі болуы мүмкін.

Шу келесі сипаттамаларға сәйкес бөлінеді: тұрақты шу; тұрақты емес 
Шу; импульстік Шу; айқын реңктері жоқ кең жолақты Шу; спектрінде айқын 
реңктері бар тональды Шу; дыбыстық қысым деңгейі; дыбыстық қысымның 
эквивалентті деңгейі; жиілікті түзетумен дыбыс деңгейі A; жиілікті 
түзетумен дыбыстың эквивалентті деңгейі a; жұмыс ауысымындағы 
дыбыстың эквивалентті деңгейі A; дыбыстың максималды деңгейі a; 
уақытша түзету функциясы; дыбыстың ең жоғары деңгейі c дыбыс деңгейі.

Кез келген нормаланатын параметрдің асып кетуі шекті рұқсат етілген 
деңгейден (РШД) асып кету болып есептеледі. Жұмыс орындарындағы 
дыбыстың нормативтік эквивалентті деңгейі - 80 дБА. S және I уақытша 
түзетулерімен өлшенген a дыбысының ең жоғары деңгейі тиісінше 110 дБА 
және 125 дБА, ал c дыбысының ең жоғары деңгейі - 137 дБС аспауы тиіс. 
Жеке салалар үшін жұмысшылардың денсаулығына қолайлы қауіп расталған
жағдайда жұмыс орындарындағы шудың 80-ден 85 дБА-ға дейінгі 
эквивалентті деңгейіне жол беріледі.

Жұмыс орнындағы дірілдің нормаланатын көрсеткіші жұмыс 
ауысымындағы баламалы түзетілген діріл үдеуі болып табылады. Адамға 
әсер ететін діріл діріл әсерінің уақытын ескере отырып, діріл 
жылдамдатудың баламалы түзетілген деңгейі бойынша интегралдық бағалау 
әдісімен бағаланады. Егер интегралдық бағалау бойынша санитарлық 
нормалардан 12 дБ асатын ағымдағы орташа квадраттық деңгейлері бар 
жергілікті дірілдің әсері болса, онда мұндай жағдайларда жұмыс істеуге 
тыйым салынады. Сондай-ақ, санитарлық нормадан 24 дБ асатын ағымдағы 
орташа квадраттық деңгейлермен жалпы дірілдің әсер ету жағдайында 
жұмыс істеуге болмайды [75].

Діріл деңгейі мемлекетаралық стандарт талаптарын қанағаттандыратын 
және МЕМСТ Р 8.714-2010 бойынша 1-сыныпты октавалық және үшінші 
октавалық сүзгілермен жарақталған белгіленген тәртіппен бекітілген және 
аттестатталған әдістемелерге, виброметрлерге сәйкес өлшенеді.

7.1.7 Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды, 
газбен жұмыс істейтін қондырғыларды пайдалану және дәнекерлеу 
жабдықтарын пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі

Сығылған ауа көп уақытты қажет ететін процестерді механикаландыру 
үшін, сондай-ақ бірқатар технологиялық операцияларды орындау үшін 
қолданылады (пневматикалық құралдың жұмысы, бөлшектер мен түйіндерді 
үрлеу және кептіру, бояу жабындарын қолдану және т.б.). Сығылған ауаның 
энергия көзі Компрессорлық қондырғы болып табылады. Сығылған ауа мен 
сұйытылған газдарды пайдалану ыңғайлылығы үшін арнайы цилиндрлер 
қолданылады, онда бұл газдар жоғары қысымға ұшырайды.
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Кесте 7.1 - Қан тамырлары тобы
Қан

тамырлары 
тобы

Есептік қысым, МПа 
(кгс / см2)

Қабырға
температурасы, 

С

Жұмыс ортасының 
сипаты

1 100-ден астам Тәуелсіз МЕМСТ 121007 
бойынша жарылыс 
қауіпті немесе өрт 

қауіпті немесе 
қауіптіліктің 1-ші, 2-ші 

кластары
2 10-ға дейін Төменде-70, 400-ден 

жоғары
Бірінші топ үшін 

көрсетілгеннен басқа 
кез келген ыдыстар2,5-тен (25) 4-ке дейін 

(40)
Төмен-70 жоғары 200

4-тен (40) 5-ке дейін 
(50)

200-ден жоғары -40-
тан төмен

100-ден астам Тәуелсіз
3 К 1,6 (16) - 70-тен-20-ға дейін

200-ден 500-ге дейін
Бірінші топ үшін 

көрсетілгеннен басқа 
кез келген ыдыстар1,6 (16) астам 2,5 (25) 

дейін)
128-ден 127-ге дейін

2,5-тен (25) 4-ке дейін 
(40)

128-ден 127-ге дейін

4-тен (40) 5-ке дейін 
(50)

128-ден 127-ге дейін

4 К 1,6 (16) -20-дан -25-ке дейін

Компрессорлық қондырғы, сондай-ақ жоғары қысыммен жұмыс 
істейтін ыдыстар қауіптілігі жоғары объектілер болып табылады және 
оларды пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы бұзылған, материал сапасы 
төмен және бақылау-өлшеу аспаптары ақаулы болған жағдайларда жарылуы 
және айналасындағылардың ауыр жарақаттарына, сондай-ақ бірқатар 
жағдайларда зиянды заттармен улануды тудыруы мүмкін. Сығылған газбен 
толтырылған ыдыс-аяқ сынған кезде қуат үлкен мәндерге жетеді. Мысалы, 
сыйымдылығы 1 м ыдыс жарылған кезде, газ 980 кПа қысыммен, 0,1 с үшін, 
дамыған қуаты 9800 кВт [75].

Жұмыс жағдайына байланысты (қысым, температура, орта, көлем) 
барлық ыдыстар төрт топқа бөлінеді (7.1-кесте)

Сығылған немесе сұйытылған газбен толтырылған баллондарды 
қауіпсіз пайдалану, егер келесі негізгі талаптар қатаң орындалса, қамтамасыз 
етілуі мүмкін:

- үй-жайларда Орнатылатын газ баллондары жылыту аспаптарынан 
кемінде 1 м, ал ашық отты жылу көздерінен кемінде 5 м қашықтықта болуы 
тиіс;

- барлық басқа газдары бар баллондарды арнайы үй-жайларда және 
ашық ауада сақтау керек (бұл жағдайда олар атмосфералық жауын-
шашыннан және күн сәулесінің әсерінен қорғалуы тиіс) [75];
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- оттегі мен жанғыш газдары бар баллондарды бір қоймада сақтауға 
қатаң тыйым салынады;

- газ толтырылған баллондарды сақтауға арналған қоймалар бір 
қабатты жеңіл типті жабынмен және шатырлы үй-жайлары болмауы тиіс;

- баллондарды сақтауға арналған қоймалардың қабырғаларын, 
қалқаларын, жабындарын отқа төзімділіктің екінші дәрежесінен төмен емес 
жанбайтын материалдардан дайындау қажет;

- қойма үй-жайларының биіктігі еденнен шатыр жабынының төменгі 
шығыңқы бөліктеріне дейін кемінде 3,25 м болуы тиіс;

- қоймалардың едені әртүрлі заттармен соғылған кезде ұшқын пайда 
болмайтын материалдардан жасалады;

- Баллондарға арналған қоймаларды жарықтандыру және желдету 
жарылыстар мен газдануға қатысты қауіпті үй-жайлар үшін нормаларға 
сәйкес болуы тиіс;

- баллондарды осы үшін арнайы бейімделген көлік құралдарында тиісті 
ережелерді сақтай отырып ауыстыру қажет;

- баллондарды тиеу, түсіру, тасымалдау және сақтау кезінде 
баллондардың құлауын, зақымдануын және ластануын болдырмайтын 
шаралар қолданылады;

- сұйық газдармен жұмыс істеу кезінде қорғаныш арнайы киімді 
пайдалану және олардың адамның терісіне түсуіне жол бермеу қажет;

- қызмет көрсетуші персоналдың оттегі техникасымен жұмыс істеу 
кезінде таза киімі, майсыздандырылған қолдары болуы және таза 
майсыздандырылған құралды пайдалануы тиіс;

- сұйық және газ тәрізді оттегімен жұмыс істеу кезінде қызмет 
көрсетуші персонал оларға киім мен шашты қанықтырудан аулақ болу керек, 
өйткені бұл отқа жақындаған кезде олардың күтпеген тұтануына әкелуі 
мүмкін (оттегімен жұмыс аяқталғаннан кейін 20 минуттан кейін өрт қаупі 
жоғалады).

- газ толтырылған баллондарды жөндеуге, тазалауға және бояуға 
тыйым салынады;

- Баллондарға қызмет көрсететін жұмысшыларға баллондарды қауіпсіз 
пайдалану ережелерін үйрету және үйрету тиесілі [75].

Өрт қауіпсіздігі негіздері
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерімен 

және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік актілермен белгіленген 
талаптарды басшылыққа алған жөн, оларға мыналар жатады: стандарттар, 
нормалар мен нұсқаулықтар, өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын өзге де 
құқықтық актілер [76]. 

Әрбір объектіде өрт туындаған жағдайда адамдардың қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілуі, сондай-ақ әрбір жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті 
телім (шеберхана, цех және т.б.) үшін өрт қауіпсіздігі шаралары туралы 
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Нұсқаулық әзірленуі тиіс, олар жергілікті өртке қарсы қызметпен келісіледі 
және объект басшысымен бекітіледі. 

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілік: 
- жалпы кәсіпорындардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің өрт 

қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес бірінші басшыларына жүктеледі; 
- жеке аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, 

цехтарды, технологиялық жабдықтар мен процестер телімлерін, инженерлік 
жабдықтарды, электр желілерін және т. б. жауапты тұлғаларды қол қою 
арқылы таныстыра отырып, кәсіпорын басшысы өз бұйрығымен анықтайды.

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес жергілікті өкілді және атқарушы 
органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өрт қауіпсіздігі 
саласындағы өкілеттіктеріне мыналар жатады: 

- өрт қауіпсіздігі шараларын орындауды және жүзеге асыруды 
ұйымдастыру;

- аймақтық мақсатты бағдарламаларды әзірлеу, бекіту және 
орындалуын қамтамасыз ету; 

- өрттер пайда болған кезде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, олардың алдын алу және жою жөніндегі міндетті 
қағидаларды қабылдау; 

- өрттің алдын алу және жою бойынша іс-шараларды ұйымдастыру; 
- халықты және ұйымдарды өрт қауіпсіздігі саласындағы шаралар 

туралы хабардар ету; 
- өрт қауіпсіздігіне арналған шығыстар бөлігінде жергілікті 

бюджеттерді әзірлеу, бекіту және атқару; 
- қоғамдық өрт сөндіру бірлестіктерінің қызметіне жәрдемдесу [76]. 
"Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

меншік нысанына қарамастан ұйымдар: 
- өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік өрт 

қадағалау органдарының нұсқамалары мен өзге де заңды талаптарын 
орындауға; 

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлеу және 
жүзеге асыру; 

- өртке қарсы насихат жүргізу, сондай-ақ өз қызметкерлерін өрт 
қауіпсіздігі шараларына үйрету; 

- белгіленген нормаларға сәйкес Өртке қарсы қызмет бөлімшелерін, 
оның ішінде өртке қарсы қызмет органдарымен жасалған шарттар негізінде 
құру және ұстау; 

- тізбеге сәйкес өрт сөндіру жүйелері мен құралдарын жарамды күйде 
ұстау, оларды мақсатсыз пайдалануға жол бермеу; 

- өрттерді сөндіру, олардың пайда болу және даму себептері мен 
жағдайларын белгілеу, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуына 
және өрттердің туындауына кінәлі адамдарды анықтау кезінде өртке қарсы 
қызметке жәрдем көрсету; 
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- өртті анықтау мен сөндірудің автоматты құралдарын енгізу бойынша 
шараларды жүзеге асыру; 

- мемлекеттік өртке қарсы қызмет өкілдерінің заңнамада белгіленген 
тәртіппен ұйымдар аумағында қызметтік міндеттерін жүзеге асыруы кезінде 
оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті; 

- мемлекеттік өрт қадағалау органдарына өрт қауіпсіздігінің жай-күйі 
туралы, оның ішінде олар өндіретін өнімнің өрт қауіптілігі туралы, сондай-ақ 
олардың аумақтарында болған өрттер мен олардың салдарлары туралы 
мәліметтер мен құжаттарды беруге; 

- туындаған өрттер, қолда бар өртке қарсы қорғау жүйелері мен 
құралдарының ақаулары, жолдар мен кіреберістердің жай-күйінің өзгеруі 
туралы Мемлекеттік өртке қарсы қызметке дереу хабарлау қажет. 

Әрбір объект өрт сөндіру бөлімшелерін өрт техникасымен құру 
жолымен немесе осындай бөлімшелерді (қаланың, ауданның өртке қарсы 
қызметі және т.б.) үлестік ұстауға қатысу жолымен өрт сөндіру жөніндегі 
өртке қарсы қызметпен қамтамасыз етілуі тиіс [76]. 

7.1.9 Өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың 
себептері мен түрлері

Өндірістік жарақаттар қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен пайда 
болады. Олар уақытша немесе тұрақты еңбекке жарамсыздыққа әкелуі 
мүмкін. Бұл ретте зардап шегуші жалпы еңбекке қабілеттілігін немесе тек 
кәсіби қабілетін жоғалтуы мүмкін. Кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен 
айырылған жағдайда ол кәсібі бойынша жұмыс істей алмайды, бірақ басқа 
жұмыстарда пайдаланылуы мүмкін [77].

Жарақаттар механикалық (көгеру, кесу, сыну, дислокация және т.б.), 
термиялық (күйік, аяз), химиялық (химиялық күйік), электрлік (күйік, теріні 
металдандыру, электр соққысы және т. б.), психологиялық (жүйке стресстері, 
қорқыныш және т. б.) болуы мүмкін.

Өндірістік жарақаттанудың себептерін үш түрге бөлуге болады: 
техникалық; ұйымдастырушылық; жеке (психофизиологиялық). 

Өндірістік жарақаттанудың техникалық себептерін технологиялық 
процестердің "жетілмегендігіне", жабдықтардың, ғимараттар мен 
құрылыстардың, ұжымдық және жеке қорғану құралдары мен құралдарының 
конструкциялық кемшіліктері мен техникалық жай-күйіне, ауыр жұмыстарды 
механикаландырудың жеткіліксіздігіне, оның ішінде қоршаулардың, 
сақтандыру құрылғыларының, сигнал беру және бұғаттау құралдарының 
жетілмегендігіне, материалдардың беріктік ақауларының және 
конструкциялардың тозуының болуына; пайдаланылатын заттардың бұрын 
белгісіз болған қауіпті қасиеттеріне және т. б. байланысты себептер ретінде 
сипаттауға болады. 

Өндірістік жарақаттанудың ұйымдастырушылық себептері толығымен 
жұмыс орнындағы және тұтастай кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру 
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деңгейіне байланысты. Оларға мыналар жатады: аумақты, өту жолдарын, өту 
жолдарын күтіп ұстаудағы кемшіліктер; жабдықтарды, көлік құралдарын, 
құралдарды пайдалану қағидаларын бұзу; жұмыс орындарын 
ұйымдастырудағы кемшіліктер; технологиялық регламентті бұзу; 
материалдар мен бұйымдарды тасымалдау, қоймалау және сақтау қағидалары 
мен нормаларын бұзу; жабдықтарды, көлік құралдары мен құралдарды 
жоспарлы-алдын ала жөндеу нормалары мен қағидаларын бұзу;
жұмысшыларды Еңбектің қауіпсіз әдістеріне үйретудегі кемшіліктер; топтық 
жұмыстарды ұйымдастырудағы кемшіліктер; қауіпті жұмыстарды 
техникалық қадағалаудың әлсіздігі; машиналарды, механизмдер мен 
құралдарды мақсатына сай пайдаланбау; жұмыс орындары қоршауларының

Өндірістік жарақаттанудың жеке (психофизиологиялық) себептеріне 
шартты түрде қызметкердің дұрыс емес әрекеттеріне әкелетін физикалық 
және нейропсихикалық жүктемелерді жатқызуға болады. Адам үлкен 
физикалық (статикалық және динамикалық) шамадан тыс жүктемелерден, 
ақыл-ойдың шамадан тыс жүктелуінен, анализаторлардың шамадан тыс 
жүктелуінен (көру, есту, Тактиль), монотондылықтан, стресстік 
жағдайлардан, ауыр жағдайдан туындаған шаршаудың салдарынан қате 
әрекеттер жасай алады [77].

Сонымен қатар, қауіпсіз жұмыс қызметкерлердің ережелер бойынша 
жұмыс істеуге және өз функцияларын еңбекті қорғау талаптарына сәйкес 
орындауға, кәсіби сауаттылық пен саналы уәждеменің жеткілікті деңгейіне 
ие физикалық және психологиялық дайындығын білдіретінін ұмытпауымыз 
керек.

"Зияткерлік" қателер, негізінен, қызметкердің өндірістік жағдайды 
дұрыс бағаламаған (қауіпсіздік тұрғысынан) немесе белгілі бір жағдай үшін 
дұрыс бағаламаған немесе нақты қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті 
ережелерді нашар білетін немесе мүлдем білмейтін кездегі білімінің 
жеткіліксіздігімен байланысты. Сонымен қатар, қолданыстағы ережелер 
(нұсқаулықтар) кенеттен қауіпті жағдайды қарастырмағаны жиі кездеседі.

Өндірістегі аурулар. Қолайсыз еңбек жағдайлары кәсіби және жалпы 
ауруларды тудыруы мүмкін. Кәсіптік аурулар зиянды өндірістік 
факторлардың (кәсіптік зияндылықтың) әсерінен пайда болады. Олар еңбекке 
қабілеттілігінен уақытша, ұзақ немесе тұрақты айырылуға (мүгедектікке) 
әкеп соғуы мүмкін. Кәсіби аурудың ерекше жағдайы-бұл кәсіби улану.

Физикалық факторларға байланысты кәсіби ауруларға адам ағзасына 
діріл әсерінен пайда болған діріл ауруы жатады; ауыр физикалық 
жұмыстарда, дененің мәжбүрлі орналасуымен немесе жиі бейімділікпен 
байланысты кернеулерде, сондай-ақ салқындаудың әсерінен пайда болатын 
лумбосакральды радикулиттер; созылмалы артрит, остеохондроз –
буындардағы жүйелі қысым мен шамадан тыс жүктеме кезінде, 
температураның кенеттен өзгеруі, ұзақ салқындату және т. б.; шудың жүйелі 
және қарқынды әсерінен есту қабілетінің төмендеуі және т. б.
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Шаң тудыратын кәсіби ауруларға пневмокониоз деп аталатын 
созылмалы кәсіби өкпе фиброзы, сондай-ақ созылмалы шаң бронхиті және т. 
б. жатады.

Биологиялық факторлардың әсерінен туындаған кәсіби аурулар-бұл 
ауру жануарлардан адамға берілетін жұқпалы және паразиттік аурулар 
(бруцеллез, күйдіргі және т.б.), сондай-ақ аллергиялық аурулар (негізінен 
ауыл шаруашылығында кездеседі) [77].

Жіті кәсіптік ауруларды барлық типтегі амбулаториялық-емханалық 
және ауруханалық мекемелердегі дәрігерлер, сондай – ақ науқасқа үйде 
болған кезде, созылмалы кәсіптік ауруларды-ғылыми-зерттеу және 
медициналық институттардың кәсіптік аурулар клиникаларында, 
дәрігерлердің білімін жетілдіру институттарында, сондай-ақ емдеу-
профилактикалық мекемелерінде белгілейді.

7.1.10 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Зиянды өндірістік фактор-бұл еңбек процесінің немесе қоршаған 
ортаның факторы, оның қызметкерге белгілі бір жағдайларда әсер етуі кәсіби 
ауруды тудыруы мүмкін, өнімділіктің төмендеуі мүмкін. Қауіпті өндірістік 
фактор-жедел ауруды, денсаулығының күрт нашарлауын немесе өлімге 
әкелетін фактор.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, МЕМСТ 12.0.003-2015 
сәйкес, физикалық; химиялық; биологиялық; психофизиологиялық 
санаттарға бөлінеді.

Бірдей қауіпті немесе зиянды фактор бір уақытта әртүрлі сыныптарға 
қатысты болуы мүмкін. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен 
құралдарын таңдау сол немесе өзге өндірістік жабдыққа немесе 
технологиялық процеске тән осы факторларды анықтау негізінде жүзеге 
асырылуы тиіс [75].

Қауіпті өндірістік факторлар – механикалық, электрлік, биіктіктен 
құлау, заттардың құлауы, термиялық күйіктер, химиялық күйіктер, 
температураның жоғарылауы немесе төмендеуі, апаттар, құлау, заттар мен 
бөлшектердің құлауы, зиянды заттардың әсері және т. б.

Физикалық факторлар: Жылжымалы машиналар мен механизмдер, 
сауда-технологиялық жабдықтардың жылжымалы бөліктері, тасымалданатын 
тауарлар, контейнерлер, жиналмалы материалдардың құлаған қатарлары; 
жабдықтардың, өнімдердің беткі қабаттарының жоғары/төмен 
температурасы; Жұмыс аймағындағы ауаның жоғары шаңдануы; Жұмыс 
аймағындағы ауаның жоғары/төмен температурасы; жұмыс орнындағы 
шудың, дірілдің, ылғалдылықтың жоғары деңгейі; тыныс алудың қиындауы, 
тыныс алу жолдарының шырышты қабығының құрғауы; ауаның 
жоғары/төмен қозғалғыштығы; электр тізбегіндегі кернеудің жоғарылауы, 
оның тұйықталуы адам денесі арқылы өтуі мүмкін; электромагниттік 
сәулеленудің жоғары деңгейі; табиғи
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Химиялық факторлар-қышқылдар, каустикалық сілтілер, 
дезинфекциялық, жуғыш заттар.

Психофизиологиялық факторлар - физикалық нейропсихиатриялық 
шамадан тыс жүктеме, анализаторлардың шамадан тыс жүктелуі, 
монотондылық.

Биологиялық факторлар - қоршаған ортаның әсері, ауаны уландыратын 
факторлармен соқтығысу мүмкіндігі, бұл өнімділіктің уақытша немесе ұзақ 
жоғалуына әкеледі.

7.1.11 Жазатайым оқиғалардың және кәсіптік аурулардың пайда 
болу себептері

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері 
бойынша жазатайым оқиғалардың негізгі түрлері:

- биіктіктен құлау (әрбір үшінші жазатайым оқиға);
- қозғалатын, ұшатын, айналатын заттардың, бөлшектердің, машиналар 

мен механизмдердің әсері (әрбір бесінші жазатайым оқиға);
- ЖКО (әрбір жетінші жағдай);
- заттардың, материалдардың құлауы, құлауы (әрбір сегізінші жағдай).
Егер сіз жазатайым оқиғаға әкеліп соқтырған еңбекті қорғау ережелерін 

бұзған адамдардың мінез-құлқын түсінуге тырыссаңыз, онда біз қауіпсіздік 
ережелерін елемеуге әкелетін көптеген себептерді көреміз [77].

Шаршау назардың жоғалуына және шоғырлануға әкеледі. Сонымен 
қатар, шаршаған адам өзіне тапсырылған жұмысты тезірек аяқтауға 
тырысады, бұл біздің абрал режимінде жұмыс істеу әдетімізге көбейтіледі, 
бұл қайғылы салдарға әкеледі. Жұмысшылардың шамадан тыс шаршауына 
және жұмыс орнындағы дұрыс ұйымдастырылмаған еңбек жағдайларына 
ықпал етіңіз. Жарықтың болмауы, шу деңгейінің жоғарылауы, жұмыс 
орнының нашар эргономикасы, жауапкершіліктің жоғары деңгейі және басқа 
да осындай факторлар негізсіз шаршаудың жұмысшыларда және қалыпты 
жұмыс уақытының нәтижесінде пайда болуына әкелуі мүмкін.

Жабдықтар мен құралдардың тозуы, сондай – ақ оны мақсатсыз немесе 
жоспарланбаған жұмыс режимдерінде пайдалану оның бұзылуына және 
қызметкерлердің жарақат алуына әкеледі.

Статистикаға сәйкес, өндірістегі жазатайым оқиғалар көбінесе 50 
жастан асқан қызметкерлермен кездеседі.

Адам соншалықты реттелген, ол үнемі қауіп факторының жанында 
бола отырып, уақыт өте келе өзінен туындайтын қауіпті байқамайды.

Біріншісіне еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтардың кезеңділігі 
жатады. ИЯ, нұсқауларды үнемі қайталаудың мәні-бағыныштыларды азаптау 
емес, олардың жұмыс орындарында күтетін жұмысшылардың қауіпті 
факторларын тағы бір рет еске салу.

Техникалық құралдарға плакаттар мен қауіпсіздік белгілерін ілу, 
қауіпті аймақтарды таңбалау, құлыптарды пайдалану жатады.
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7.1.12 Жазатайым оқиғаларды жіктеу

Өндірістік тапсырманы орындау кезінде немесе жұмысқа немесе 
жұмыстан кету кезінде оның кез-келген қызметкерімен өндірістік 
кәсіпорында болған жазатайым оқиға өндірістік жарақат деп аталады. 
Жазатайым оқиға (NS) қызметкердің денсаулығын ішінара немесе толық 
жоғалтуға әкеледі, бұл міндетті медициналық тексеру және қорытындымен 
расталады [77]. 

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жіктелуі бірнеше топқа бөлінеді:
- өкпе-егер зардап шегуші денсаулығына жеңіл және орташа 

ауырлықтағы зақым келсе және оның еңбекке қабілеттілігі толық қалпына 
келтірілсе;

- ауыр - жәбірленуші мүгедектікке әкелетін ауыр жарақат алады;
- топтық-өндірісте жарақат алған кезде саны 2 адамнан тұратын 

қызметкерлер тобы;
- егер өндірістік жарақат өлімге әкелсе.
Кәсіпорында жазатайым оқиға болған кезде, оқиға туралы тікелей 

басшыңызға немесе еңбекті қорғау жөніндегі инспекторға дереу хабарлау 
керек. Келесі қадам-егер кәсіпорын аумағында бар болса, медициналық 
пунктке жүгіну немесе аса ауыр жарақат алған жағдайда "жедел жәрдем" 
шақыру және зардап шегушіні ауруханаға жатқызу.

7.1.13 Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тергеп-
тексерудің жалпы мәселелері

Жұмыскерлердің еңбек қызметіне байланысты және бір күнге немесе 
одан да көп уақытқа уақытша еңбекке жарамсыздыққа не өлімге әкеп соққан 
денсаулығының кез келген зақымдануы өндірістегі жазатайым оқиға ретінде 
қаралады, ал оның мән-жайлары мен себептері Қағидаларға сәйкес 
тексеріледі.

Кәсіптік немесе жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайында комиссияның 
тексеруіне Мемсанэпидқызмет органының немесе кәсіптік патология 
орталығының өкілдері қатысады [77]. 

Жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайларын жеке тексеруді 
Мемсанэпидқызмет органының немесе кәсіптік патология орталығының 
өкілдері хабарламаны алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде, ал 
созылмалы кәсіптік ауру жағдайларын - жеті күн ішінде жүргізеді. 

Комиссияның жұмысына жұмыс берушімен немесе зардап шеккен 
адаммен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымының өкілі 
қатысуға құқылы. 

Өндірістік тапсырманы (қызметтік немесе шарттық міндеттерді) 
орындау үшін басқа ұйымға жіберілген қызметкермен, оның ішінде 
өндірістік практикадан өтіп жатқан, жалпы білім беретін, кәсіптік 
мектептерде және жоғары оқу орындарында білім алып жатқан адамдармен 
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болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді аумағында оқиға болған 
ұйымның басшысы жұмыс берушінің және зардап шеккен адамның өкілетті 
өкілінің қатысуымен құратын Комиссия жүргізеді.

Үш-бес адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиғаларды тергеп -
тексеруді-еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес адамнан көп 
қаза тапқан кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын Комиссия 
жүргізеді. 

Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін 
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ұйымдардың 
мамандары, ғалымдар және бақылау-қадағалау органдарының қатарынан 
сараптамалық кіші комиссияларды құрады.

7.2 Электр қондырғыларындағы қауіпсіздік ережесі

7.2.1 Электр тогының адам ағзасына әсері

Электр тогының тірі тіндерге әсер ететін әсері жан-жақты және ерекше. 
Адам ағзасынан өтіп, электр тогы жылу, электролит, механикалық және 
биологиялық әсер етеді [77].

Электр тогының адам ағзасына әсерінің нәтижесі бірқатар факторларға, 
соның ішінде токтың дене арқылы өтуінің мәні мен ұзақтығына, токтың түрі 
мен жиілігіне, сондай-ақ адамның жеке қасиеттеріне байланысты. 

Адам ол арқылы өтетін аз токтың әсерін сезіне бастайды: орташа 
есеппен 1,1 Гц айнымалы ток кезінде шамамен 50 мА және тұрақты ток 
кезінде шамамен 6 мА. Адам арқылы өтетін кезде өткізгіш қысылған қолдың 
бұлшық еттерінің шешілмейтін конвульсиялық жиырылуын тудыратын 
электр тогы жібермейтін ток деп аталады, ал оның ең кіші мәні – шекті 
жібермейтін ток. Шекті жібермейтін токтар ерлерде, әйелдерде және 
балаларда әртүрлі. Олардың шамамен алынған орташа мәндері: ерлер үшін –
50 Гц – те 16 мА және тұрақты ток кезінде 80 мА, әйелдер үшін – тиісінше 11 
және 50 мА, балалар үшін-8 және 40 мА (7.1-сурет).

Фибрилляциялық ток - бұл жүрек фибрилляциясының ағзадан өтуіне 
себеп болатын электр тогы. 50 Гц жиіліктегі 50 мА және одан жоғары электр 
тогы адам денесі арқылы өтіп, жүректің бұлшық еттеріне тітіркендіргіш 
әсерін тигізеді, осылайша оның хаотикалық жиырылуы мен тоқтап қалуына 
әкеледі. 50 Гц жиілікте 50 мА-дан 5 А-ға дейінгі токтар фибрилляциялық 
болып табылады, ал шекті фибрилляциялық токтың орташа мәнін 300 мА деп 
санауға болады. 5 А-дан асатын Ток ауыспалы да, тұрақты да фибрилляция 
күйін айналып өтіп, жедел жүрек ұстамасын тудырады.
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Сур. 7.1 - Токтың адамға әсер етуінің шекті мәндері

Электр қондырғыларын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастырудың негізі 
Қызмет көрсету персоналының жоғары техникалық сауаттылығы мен саналы 
тәртібі болып табылады, ол арнайы ұйымдастырушылық және техникалық іс-
шараларды, қолданыстағы электр қондырғыларындағы Қауіпсіз жұмыстың 
ережелері мен нормаларын, сондай-ақ пайдалану операцияларын орындау 
тәсілдері мен кезектілігін қатаң сақтауға міндетті.

7.2.2 Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік

Өнеркәсіптік электр жабдықтары ерекше назар аударуды қажет етеді, 
өйткені оның құрамында көптеген түрлі элементтер бар, олармен байланыс 
адамға ауыр зиян келтіруі мүмкін. Осы себепті электр жабдықтарын 
пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды [75].

Электр құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі электромонтерларға Біліктілік комиссиясының нәтижелерімен 
расталған ТПЕ және ПТБ білімінің жақсы деңгейі болған жағдайда ғана 
осындай құрылғылармен өзара іс-қимыл жасауға рұқсат етіледі. Барлық 
басқа мамандарға келетін болсақ, олар қондырғылармен тек жауапты 
адамдардың бақылауымен жұмыс істей алады. Сонымен қатар, кез-келген 
біліктілік деңгейіндегі қызметкерлер үшін электр қауіпсіздігі белгілерін 
анықтау туралы білімнің болуы маңызды.

Кернеудегі электр жабдықтарымен және электр аппараттарымен 
жұмысты электрден қорғау құралдарын (диэлектрлік резеңке қолғаптарды, 
галоштарды, кілемдерді, оқшаулағыш тұғырларды, штангаларды, 
оқшаулағыш тұтқалары бар құралдарды) қолдана отырып орындау керек.

Жұмыстағы үзіліс немесе кернеу берудегі үзіліс кезінде электр 
жабдығы ажыратылуы тиіс.

Электр жабдығының, электр аппараттары мен аспаптарының металл 
корпустары жерлендірілуі (нөлденуі) және қоршалмаған тоқ өткізгіш 
бөліктері болмауы тиіс.
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Электр аспаптары мен электр сымдарының зақымдануы анықталған 
кезде жұмысты дереу тоқтатып, кернеуді өшіріп, болған жағдай туралы 
жұмыс басшысына хабарлау қажет.

7.2.3 1кВ дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында 
электр тогының соғуынан жеке және топтық қорғау құралдары

Электр жабдықтарының ток өткізгіш немесе жерге қосылған 
бөліктерінен, сондай-ақ жерден адамның электр оқшаулауын қамтамасыз 
етеді.

Барлық оқшаулағыш қорғаныс құралдары бөлінеді: Негізгі; қосымша 
[75].

1000 В дейінгі электр қондырғыларында негізгі оқшаулағыш құралдар: 
диэлектрлік қолғаптар; оқшаулағыш ток өлшеуіш қысқыштар; оқшауланған 
тұтқалары бар монтер аспабы; ток іздегіштер.  Қосымша оқшаулағыш 
құралдар: диэлектрлік галоштар; кілемшелер; оқшаулағыш тұғырықтар.

1000 В жоғары электр қондырғыларында негізгі оқшаулағыш құралдар: 
оқшаулағыш штангалар; оқшаулағыш ток өлшеуіш қысқыштар; кернеу 
көрсеткіштері. Қосымша оқшаулағыш құралдар: оқшауланған тұтқалары бар 
монтер құралы; диэлектрлік қолғаптар; боттар; кілемшелер; оқшаулағыш 
тіреуіштер [75].

7.2-кесте - Оқшаулағыш құралдар жиынтығы
Кернеуі 1000 В дейінгі тарату құрылғылары

Оқшаулағыш штанга (жедел немесе әмбебап) Жергілікті шарттар 
бойынша

Кернеу көрсеткіші 2146 дана
Оқшаулағыш кенелер 2146 дана
Диэлектрлік қолғаптар 2 жұп
Диэлектрлік галоштар 2 жұп

Диэлектрлік кілем немесе оқшаулағыш тіреуіш Жергілікті шарттар 
бойынша

Қорғаныс қоршаулары, оқшаулағыш жапсырмалар, 
тасымалданатын плакаттар және қауіпсіздік белгілері

Сол сияқты

Қорғаныс қалқандары немесе көзілдіріктер 2146 дана
Тасымалды жерге тұйықтау Жергілікті шарттар 

бойынша
Кернеуі 1000 В жоғары тарату құрылғылары

Оқшаулағыш штанга (жедел немесе әмбебап) Әрбір кернеу класына 2 
дана

Кернеу көрсеткіші Сол сияқты
Оқшаулағыш кенелер (әмбебап штанга болмаған жағдайда) Әрбір кернеу сыныбына 1 

дана (тиісті 
сақтандырғыштар болған 

жағдайда)
Диэлектрлік қолғаптар 2 жұптан кем емес

Диэлектрлік боттар (АТҚ үшін) 34 жұп
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7.2 кестенің жалғысы
Тасымалды жерге тұйықтау Әрбір кернеу класына 2-

ден кем емес
Қорғаныс қоршаулары (қалқандар) Кемінде 2 дана.

Плакаттар және қауіпсіздік белгілері (тасымалданатын) Жергілікті шарттар 
бойынша

Оқшаулағыш газқағар 2146 дана
Қорғаныс қалқандары немесе көзілдіріктер 2146 дана

7.2.4 Байланыс желісіндегі ұйымдастырушылық және техникалық 
іс-шаралар

Жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
ұйымдастыру іс-шаралары:

- жасақ немесе өкім беру;
- жасақ беруші жұмыс жүргізушіге нұсқама беру;
- ЭОО-ға жұмыс орнын дайындауға рұқсат (бұйрық, ЭОО келісімі) 

беру;
- бригаданың жұмыс жүргізушісіне нұсқау беру және жұмысқа жіберу;
- жұмыс кезінде қадағалау;
- жұмыстағы үзілістерді, басқа жұмыс орнына ауысуларды, жұмыстың 

аяқталуын ресімдеу.
Байланыс желісіндегі, ӘЖ және онымен байланысты жабдықтардағы 

барлық жұмыстар жасақ тар мен өкімдер бойынша орындалады. Жасақ 
немесе өкім бойынша жұмыс орнын дайындауға это-дан бұйрық немесе 
келісім алғаннан кейін ғана жол беріледі.

Жасақ немесе өкім бойынша жұмысқа жіберер алдында тікелей жұмыс 
орнында электр монтері нұсқаулық алуға міндетті [75, 67].

Жұмысқа жіберуді жұмыс жүргізуші тікелей жұмыс орнында 
(аймағында) жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
барлық қажетті іс-шаралар орындалғаннан кейін жүзеге асырады.

Жұмыс істеушілерді қадағалауды жұмыс жүргізуші жүзеге асыруға 
тиіс. Егер жұмыс бір жасақ бойынша екі немесе одан да көп жұмыскерлер 
тобымен орындалатын болса, әрбір топта жасақ ты шығару кезінде жеке 
бақылаушы тағайындалады. Жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік 
талаптарының бұзылғаны анықталған жағдайда байқаушы жұмысты одан әрі 
орындауды тоқтата тұруға және бұл туралы жұмысты жүргізушіні хабардар 
етуге құқылы, байқаушы жұмыстан шеттетілген, осы жасақ бойынша 
жұмысты қайта нұсқама өткізгеннен, жасақ та қолы қойылған жұмыс 
өндіруші рұқсат бергеннен кейін ғана жалғастыра алады [75, 67].

Теміржол теліміндегі барлық жұмыстардың басталғаны және 
аяқталғаны туралы это хабардар етілуі тиіс.

Жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық іс-
шаралар
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Жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
техникалық іс-шаралар:

- пойыздар қозғалысы үшін аралықтар мен станциялар жолдарын жабу, 
пойыздарға ескертулер беру және жұмыс орнын қоршау;

- жұмыс кернеуін жою және оны жұмыс орнына қате жіберуге қарсы 
шаралар қолдану;

- кернеудің жоқтығын тексеру;
- жерлендіру құралдарын, шунттаушы штангаларды немесе бөгеттерді 

салу, айырғыштарды қосу;
- жұмыс орнын тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандыру.

7.2.5 Байланыс желісінде жұмыс істеу кезіндегі қоршау тәртібі

Байланыс желісінде жұмыс жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуына 
қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарына сәйкес тағайындалатын 
жұмыс басшысы жауапты болып табылады. Бригаданың әрбір мүшесі өзіне 
тапсырылған жұмыс көлемінде жауапты болады [65].

Оқшаулағыш алмалы-салмалы мұнаралардан байланыс желісінде 
пойыздар қозғалысының жылдамдығын тоқтатпай және азайтпай жұмыстар 
тәуліктің жарық уақытында ғана жүргізіледі.

Оқшауланған алмалы-салмалы мұнаралардан байланыс желісіндегі 
барлық жұмыстар энергодиспетчердің рұқсатымен жүргізіледі.

Энергодиспетчер жұмыстың басталу және аяқталу уақытын жазып, 
жұмыс істейтін бригадалардың санын қатаң есепке алуға міндетті. Бригада 
мезгіл-мезгіл энергия диспетчерімен байланысқа шығуы керек.

Пойыздар қозғалысы үшін жолдарды жаба отырып, оқшаулағыш 
алмалы-салмалы мұнаралардан байланыс желісіндегі жұмыстар мынадай 
жағдайларда жүргізіледі:

- Егер байланыс желісі пойыздардың қозғалысына кедергі келтірсе;
- тәуліктің қараңғы уақытында;
- станциялық жолдарда, егер мұнара алынғаннан кейін оны 

құрылыстардың жақындау габариті шегінде орнату мүмкін болмаса;
- көпірлерде, биік үйінділерде, тоннельдерде, ұзындығы 50 метрден 

асатын биік платформалар мен жартастар арасында, сондай-ақ габаритті емес 
жерлерде (мұндай орындардың тізбесін кәсіподақ ОК техникалық еңбек 
инспекторының келісімі бойынша темір жол бөлімшесінің бастығы 
белгілейді).

Бригада мен сигнал беруші арасындағы байланыс бұзылған барлық 
жағдайларда жұмыс тоқтатылып, мұнара жолдан шығарылуы керек.

Сигнал берушілер мен бригада арасында (егер радиобайланыс болмаса) 
көрінетін байланыс тұрақты қамтамасыз етілуі тиіс.

Көріну болмаған кезде қосымша сигнал берушілер қойылады, олардың 
санын және оларды орналастыру орындарын нақты жағдайларға сүйене 
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отырып, жұмыс басшысы айқындайды. Егер негізгі сигнал беруші жақындап 
келе жатқан пойызды в қашықтықта көре алмаса, онда сигнал беруші-
хабарлаушы қойылуы тиіс, ол негізгі сигнал берушіні пойыздың 
жақындағаны туралы уақтылы хабардар етеді.

Байланыс желісінің әрбір қашықтығында энергиямен жабдықтау 
телімінің бастығы қосымша сигнал берушілер мен хабарлаушы-сигнал 
берушілер қойылатын орындардың тізбесін бекітуі тиіс.

Жұмыс жетекшісінен нұсқау алғаннан кейін сигнал берушілер қоршау 
орнына барады. Қосымша сигнал беруші ең жақсы көру қашықтығына бара 
отырып, тоқтайды және негізгі сигнал берушінің қоршау орнына келуін 
күтеді. Негізгі сигнал беруші қажетті қашықтыққа кетіп, сигнал беруші-
хабарлаушының қоршау орнына келуін күтеді [65, 75].

Оқшаулағыш алмалы-салмалы мұнараны жолға орнатуға барлық 
сигнал берушілер орналастырылғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Мұнараны жолға орнатқаннан кейін негізгі және қосымша сигнал 
берушілер қызыл сигналдармен, әдетте, жол бойында тұрады.

Жұмысты бастау мүмкіндігі туралы сигналды сигнал беруші телефон, 
радио арқылы немесе қызыл жалаумен шеңбер бойымен бір мезгілде қозғала 
отырып, мүйіздің үш қысқа сигналымен береді. Алдымен мұнарадан ең алыс 
сигнал беруші сигнал береді, содан кейін қалғандары оны қайталайды.

Жақындап келе жатқан пойызды көріп немесе естігеннен кейін негізгі 
сигнал беруші сигналдың келесі сигнал беруші немесе жұмыс басшысы 
байқағанына көз жеткізгенге дейін мүйізбен (тақ жақындаған кезде бір ұзын 
дыбыс және жұп пойыз жақындаған кезде екі ұзын) және қол қызыл 
жалаумен (қолмен жоғарыдан төмен қарай қозғалыс, жолға қарай созылған) 
сигнал береді.

Қосымша (бар болса) сигнал берушілер мен жұмыс жетекшісі осы 
сигналдарды қайталайды, бұл бір мезгілде олардың алдыңғы сигнал 
берушіден сигналдарды қабылдағандығы туралы растау болып табылады.

Жұмыс басшысы сигнал берушіден пойыздың жақындағаны туралы 
хабарламаны алғаннан кейін дереу байланыс желісін пойыздардың өтуін 
қамтамасыз ететін Жай-күйге келтіреді, мұнараны жолдан алып тастайды 
және адамдарды шеткі рельстен кемінде 2 м қашықтыққа алып кетеді [65, 
75].

Габариттердің сақталуын тексергеннен кейін ол сигнал берушілерге 
пойызды телефон, радио арқылы өткізуге немесе мүйізі бар бір ұзын сигнал 
бере отырып, басының үстінен жайылған сары тудың қозғалуына мүмкіндік 
береді.

Пойызды өткізу кезінде сигнал берушілер мен жұмыс басшысы 
күндізгі уақытта сары жалауша оралып, ал түнгі уақытта пойызға қарай 
ашық-АҚ от жағылған қол шамымен тұрады.

Бригада пойыз өткеннен кейін және сигнал берушімен көрінетін
байланысты қалпына келтіргеннен кейін ғана жұмысқа қайта кіріседі.
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Егер жұмыс орны бойынша пойыздарды өткізу мүмкін болмаса, онда 
жұмыс басшысы дыбыстық және көрінетін тоқтау сигналдарын беруге 
міндетті.

Пойыз сигнал берушіден 800 м жақын болған жағдайда пойыз тек 
қызыл сигналмен тоқтайды, петардалар жиналмайды.

Жұмыс аяқталғаннан кейін алмалы-салмалы мұнара жолдан 
шығарылады, одан кейін жұмыс басшысы сигнал берушілерге: басы Үстінен 
бір мезгілде қозғала отырып, қиылысатын ашық қызыл және сары 
жалаушалармен сигнал береді. Станцияның аралықтарында және бас 
жолдарында жұмыстарды орындау кезінде алмалы-салмалы оқшаулағыш 
мұнараны одан Б қашықтықта орналасқан сигнал берушілер екі жағынан 
қоршайды (7.2-сурет).

Негізгі сигнал берушімен Радиобайланыс және көрінетін байланыс 
болмаған кезде жұмыс басшысы аралық сигнал берушілерді тағайындайды. 
Егер негізгі сигнал беруші в қашықтықта жақындап келе жатқан пойызды 
көре алмаса, онда жұмыс басшысы хабарлаушы-сигнал берушіні 
тағайындайды. Б және В қашықтықтарын жол бастығы белгілейді. Жұмысты 
бастау мүмкіндігі туралы сигналды сигнал беруші телефон, радио немесе 
қызыл жалаумен шеңбер бойымен бір уақытта қозғала отырып, үш қысқа 
мүйіз арқылы береді. Бірінші болып алмалы-салмалы оқшаулағыш 
мұнарадан ең алыс орналасқан сигнал беруші сигнал береді, қалған сигнал 
берушілер сигналды қайталайды (7.3-сурет) [75, 75].

Сигнал беруші пойыздың жақындағаны туралы мүйізбен (тақ дыбыстан 
өту кезінде бір ұзын дыбыс және жұп пойыздан өту кезінде екі ұзын дыбыс) 
және келесі сигнал беруші немесе жұмыс басшысы сигналдың байқалғанына 
көз жеткізгенге дейін жоғарыдан төмен қарай қолмен қызыл жалаумен 
сигнал береді. Жұмыс басшысы пойыздың жақындағаны туралы сигнал 
алып, түйіспелі торапты пойыздың өтуін қамтамасыз ететін жағдайға 
келтіреді, мұнараны жолдан алып тастайды, адамдарды 120 км/сағ дейінгі 
пойыздар қозғалысының жылдамдығы кезінде шеткі рельстен кемінде 2 м 
және 120 км/сағ жоғары жылдамдықтарда 5 м қашықтыққа алып кетеді және 
сигнал берушілерге пойыздың өтуіне рұқсат береді, бұл туралы радио немесе 
сигналдық тілме арқылы хабарлайды — бір мезгілде бастарының үстінен 
ашық сары жалаумен қозғала отырып, бір ұзын дыбыс.

Пойызды өткізу кезінде сигнал берушілер мен жұмыс жетекшісі 
оралған сары жалаумен тұрады. Егер пойызды өткізу мүмкін болмаса, онда 
жұмыс басшысы сигнал берушіге тоқтау сигналын береді және пойызды 
тоқтатады. Жақындап келе жатқан пойыз сигнал берушіден 800 м жақын 
болғанда пойызды тек қызыл сигналмен тоқтатады. Басты жолдарда, 
мойындарда және пойыздарды тоқтаусыз өткізетін станцияның бүйір 
жолдарында жұмыстарды орындау кезінде жылжымалы құрамның көрші 
жолдардан алмалы-салмалы мұнараға кіруін болдырмау үшін қосымша 
сигнал берушілер орнатылады [65, 75].
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Сур.7.2 - Алмалы-салмалы оқшаулағыш мұнараның екі жағынан 
қоршалуы

Станцияның екінші кезектегі жолдарында алмалы-салмалы мұнараны 
сигнал берушілер қоршайды. Олар мұнарадан кемінде 50 м қашықтықта 
болуы керек. Кіру сигналы мен бірінші кіру жебесінің арасында орнатылған 
алмалы-салмалы мұнара аралықтағы жұмыс кезіндегідей екі жағынан 
қоршалады. Станцияның мойнына орнатылған алмалы-салмалы мұнараны 
барлық бағыттамалар мен жолдарда орналасқан сигналшылар қоршайды. 
Алмалы-салмалы мұнараның бір жақты қоршауы кезінде аралықтағы 
сигналшылар пойыздардың дұрыс жол бойынша қозғалысы жағынан болуы 
тиіс. Радиобайланысты қолдану кезінде оқшаулағыш алмалы-салмалы 
мұнараны екі жағынан Б қашықтықта орналасқан негізгі сигналшылар 
қоршайды, радиостанция жұмысы басталғанға дейін тексереді, баптайды (7.3, 
7.4-суреттер).

Жұмыс басшысы сигналшылармен сөйлесулерді радиобайланыстың 
жарамдылығын тексере отырып, кезең-кезеңімен жүргізеді. Келіссөздер баяу 
жүреді, сөздерді нақты айтады, ойды қысқаша білдіреді. Бөгде келіссөздерге 
жол берілмейді. Сигнал берушілер радиобайланыс бойынша жұмыс 
басшысына жұмыс орнына келгені туралы, пойыздың жақындағаны туралы 
баяндайды. Жұмыс басшысы оларға пойызды өткізу немесе тоқтату туралы, 
жұмыс орнын қоршауды тоқтату туралы өкім береді. Радиобайланыс 
бұзылған жағдайда жұмыс басшысы оқшаулағыш алмалы-салмалы 
мұнарадан орындалатын жұмысты тоқтатады және сигнал берушілерді алып 
тастайды.



309

   
  

Сур. 7.3 - Алмалы-салмалы оқшаулағыш мұнараның екі жағынан 
қоршалуы
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Сур. 7.4 - Қосымша сигнал бергіштері бар алмалы-салмалы 
оқшаулағыш мұнараны қоршау

Практикалық бөлім

№ 7.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: электротехникалық персоналдың өз міндеттері 

шеңберіндегі жауапкершілігі
Сабақтың мақсаты: электр қондырғыларындағы жұмыстарды 

орындау кезінде электр техникалық персоналдың жауапкершілік шараларын 
анықтауда кәсіби практикалық дағдыларды қалыптастыру.

Орындау тәртібі:
1. Тартқыш қосалқы станцияларда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздікке 

жауапты адамдардың тізімін және байланыс желісінің қызметкерлері үшін 
бірдей тізімді салыстырыңыз және олардың біркелкілігі немесе тең еместігі 
туралы қорытынды жасаңыз. Осы тізбелердегі айырмашылықты атап өтіп, 
оны негіздеңіз.
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2. Электр қондырғыларында, байланыс желісінде жұмыс өндірушінің 
жасақ ын (өкімін) берген тұлғаның міндеттерін салыстыру. Атап 
айырмашылықты негіздеу және оның.

3. Байланыс желісіндегі жұмысқа жіберуші және жауапты басшының 
міндеттерін салыстырыңыз. Атап айырмашылықты негіздеу және оның.

4. Жұмыс туралы қорытынды жасаңыз.
5. Талаптарға сәйкес есеп беру
Бақылау сұрақтары
1 жасақ беруші (өкім беруші) адам не үшін жауап береді?
2 байланыс желісіндегі жұмыс өндірушісі не үшін жауап береді?
3 байланыс желісінде жұмыс орнын дайындауға рұқсат берген адам не 

үшін жауап береді?
4 байланыс желісіндегі жұмыстардың жауапты басшысы қашан 

тағайындалады?
Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Технологиялық процестің реттілігі.
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
4. Қорытынды.

№ 7.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: кернеу мен жерлендіру арқылы байланыс желісінде 

жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық 
және техникалық шаралар

Сабақтың мақсаты - "байланыс желісін және темір жолдарды 
электрмен жабдықтау құрылғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
ережелері", "байланыс желісінің электромонтерлеріне арналған қауіпсіздік 
нұсқаулары" талаптарын қолдануда, байланыс желісінде жұмыс жүргізу 
кезіндегі ұйымдастыру іс-шаралары бөлігінде кәсіби дағдыларды 
қалыптастыру.

Орындау тәртібі:
1. Байланыс желісінде жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын атаңыз.
2. Байланыс желісіндегі жұмыстарды орындау кезінде жауапты 

басшыны тағайындау қажеттілігі жағдайларын атаңыз, міндеттерді рұқсат 
етілген біріктіруді келтіріңіз.

3. Бригадаға жұмыс жүргізушіге (жіберушінің міндетін қоса атқаратын) 
нұсқама жүргізу және ресімдеу тәртібін, сондай-ақ осы нұсқамалардың 
мазмұнын келтіру.

4. Байланыс желісінде жұмыс істеу кезінде бақылаушының, сондай-ақ 
бригада мүшелерінің міндеттерін келтіріңіз.

5. Байланыс желісінде жұмыстарды орындау кезінде жолдар мен 
шығуларды жабу рәсімінің негізгі ережелерін келтіріңіз.
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6. Түйіспелі торап үшін жұмыс орнына кернеудің қате берілуіне қарсы 
шаралар қабылдау және кернеуді алу бойынша негізгі талаптарды келтіру.

7. Түйіспелі торапта кернеудің жоқтығын тексеруге және тасымалды 
жерлендіру құралдарын салуға негізгі талаптарды келтіру.

8. Жұмыс туралы қорытынды жасаңыз, есеп жасаңыз. [3]
Бақылау сұрақтары:
1. Байланыс желісіндегі жұмыстардың жауапты басшысын тағайындау 

жағдайлары
2. Жұмыс жүргізушінің бригадаға нұсқауларының кезектілігі
3. Бригадаға жұмыс жүргізушінің нұсқамаларын ресімдеу тәртібі
4. Түйіспелі торап телімінен кернеуді алу тәртібі
5. Жұмыс жүргізу орнына кернеудің қате берілуіне қарсы түйіспелі 

торапта шаралар қабылдау
6. Байланыс желісінде кернеудің жоқтығын тексеру ерекшеліктері
7. Түйіспелі торапқа тасымалды Жерлендіруді салу ерекшеліктері
Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Технологиялық процестің реттілігі.
Бақылау сұрақтарына жауаптар.
4. Қорытынды.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Байланыс желісін салу және орнату кезіндегі негізгі қауіпсіздік 
талаптары.

2. - Жеке қорғаныс құралдары. Рельстерге қойылатын талаптар.
3. Электр қорғаныс құралдары.  Рельстерге қойылатын талаптар.
4. Электр қондырғыларындағы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар.
5. Электрмен жабдықтау құрылғыларын салу және монтаждау кезіндегі 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар.
6. Электр тогының адам ағзасына әсері. Электр тогының әсер ету 

түрлері. Электр тогының зиянды және қауіпті факторларының жіктелуі. 
Токтардың адам ағзасына әсер ету сипаты бойынша жіктелуі. Электр 
қауіпсіздігі критерийлері.

7. Жарақат. Жарақат түрлері, жіктелуі. 
8. Электр қондырғыларына қызмет көрсететін персоналға қойылатын 

талаптар.
9. Қызметкерлерді даярлау, оқыту, нұсқаулықтар, қауіпсіздік 

техникасы бойынша біліктілік топтары.
10. Жұмысқа ресімдеу және рұқсат беру (жасақ , жасақ -рұқсат, 

жазбаша өкім). Жұмыс уақытында қадағалау, жұмыстағы үзілістерді 
ресімдеу. Ажырату, жұмыс орнын қоршаудың ескерту плакаттарын ілу, 
кернеудің жоқтығын тексеру.
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11. Жарақаттануды талдау және есепке алу әдістері.
12. Жарақаттануды тексеру тәртібі. Жарақаттану көрсеткіші.
13. Шу мен дірілдің белгілері және жіктелуі
14. Еңбек заңнамасының мақсаттары мен міндеттері
15. Өрт қауіпсіздігі жүйесінің негізгі міндеттері.

Тест тапсырмалары

1. Қыздыру лампасының жұмысын сипаттайтын негізгі мән
A) Шамасы
B) кернеулі
C) Жарық ағыны
D) Ток
E) Заряд
2. Адамға әсер ету сипаты бойынша ток түрлері
А) ұлғаю және азаю
B) Фибрилляциялық және фибрилляциялық емес
C) Қарапайым және күрделі
D) Сезілетін, жіберілмейтін және фибрилляциялық
E) сезілетін, сезілмейтін және фибрилляциялық
3. Жаңадан келген жұмысшылар брифингтің қандай түрлерін өткізеді?
A) Кіріспе
B) ағымдағы;
C) Бастапқы
D) Қайталау
E) Жұмыс орнындағы кіріспе және бастапқы
4. Қайта оқыту қаншалықты жиі өткізіледі?
A) 2 айда 1 реттен көп емес
B) C) 3 айда кемінде 1 рет
C) E) айына 1 реттен кем емес
D) 2 айда кемінде 1 рет
E) 3 айда кемінде 2 рет
5. Жұмысшылар қай жастан бастап өз бетінше жұмыс істеуге 

жіберіледі?
A) 19 жастан бастап міндетті
B) 17 жастан аспаған
C) E) 18 жыл
D) 16 жыл
Е) 18 жастан кіші емес
6. Қауіпсіздік техникасы бойынша қанша біліктілік топтары бар?
A) 5
B) 6
C) 3
D) 4



314

   
  

E) 2
7. Орындау процесінде кернеудегі бөлшектермен және Жерге 

тұйықталған құрылымдармен бір мезгілде жанасуы мүмкін барлық жұмыстар 
жүргізіледі

А) жерге тұйықтауды алып тастаумен
В) кедергіні алып тастаумен
С) токты алумен
D) трансформаторды алумен
E) кернеуді алумен
-8 Қандай жұмыстар альпинизм деп саналады?
А) 2,5 м астам биіктікте орындалатын жұмыстар
В) 2 м астам биіктікте орындалатын жұмыстар
С) 3 м астам биіктікте орындалатын жұмыстар
D) 5 м кем биіктікте орындалатын жұмыстар
E) 5 м астам биіктікте орындалатын жұмыстар
+9 Жеке альпинистік жұмыстарға кім рұқсат етіледі?
А) 19 жастан кіші емес және 60 жастан үлкен емес тұлғалар
В) 20 жастан кіші емес және 40 жастан үлкен емес тұлғалар
С) 18 жасқа толмаған және 60 жастан аспаған тұлғалар
D) 18 жастан кіші емес және 60 жастан үлкен емес тұлғалар
E) 18 жастан кіші емес және 50 жастан үлкен емес тұлғалар
10 Электр тогының адамға физиологиялық әсері
А) тыныс алуды бұзады
В) бұлшықеттің конвульсиялық жиырылуы
С) ішкі ағзаларға әсер етеді
D) жүрек жұмысын баяулатады
E) ағзаның тірі тіндерінің тітіркенуі және қозуы
+11 25 м дейінгі қашықтыққа жүк тиегіштермен салмақты көтергенде 

қандай максималды жүктеме рұқсат етіледі?
А) 15 мм2;
В) медициналық тексерумен расталған физикалық деректерге 

байланысты.
С) 25 мм2;
D) 30 мм2;
E) 0,75
+12 Ұйымда жүктерді сақтау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде 

кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулықтардың тізімін кім жасайды?

А) осы жұмыстарды жүргізуге тікелей басшылықты жүзеге асыратын 
тұлға.

В) еңбекті қорғау қызметі.
С) бөлімшелер, бас мамандар қызметтері басшыларының қатысуымен 

осы жұмыстарды жүргізуге тікелей басшылықты жүзеге асыратын тұлға.
D) техникалық бөлім.
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E) Шебер
13 Жұмыскерді кәсіпорынға тұрақты жұмысқа қабылдау кезінде:
А) онымен алдымен еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқама өткізеді, 

содан кейін қабылдау туралы бұйрыққа қол қояды.
В) алдымен қабылдау туралы бұйрыққа қол қояды, содан кейін еңбекті 

қорғау бойынша кіріспе нұсқама өткізеді.
С) онымен еңбек шартын жасасады.
D) онымен Ұжымдық шарт жасасады.
E) оны қол қойғызып, ішкі еңбек тәртібінің ережелерімен 

таныстырады.
(14) Ауру кәсіби болып саналады, егер ол:
А) кәсіби жұмысшы алған.
В) кез келген зиянды өндірістік факторлардың әсерінен туындаған.
С) кәсіптік зияндылықтың әсерінен туындаған және оның диагнозы 

кәсіптік аурулар тізіміне сәйкес келеді.
D) қай жерде және қалай алынғанына қарамастан, кәсіптік аурулардың 

тізіміне сәйкес келеді.
E) жұмыстан тыс уақытта алынған.
< 15% Рұқсат беру жасақ ы бойынша жұмысты ұйымдастыру 

мыналарды қамтиды:
А) еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама жүргізу.
В) еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқама өткізу.
С) алдағы жұмыстардың жоспарын әзірлеу.
D) жұмыс басталғанға дейін еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеуді және орындауды қамтиды.
E) жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі іс-

шараларды әзірлеуді және орындауды қамтиды.
16 Адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 

кезінде жұмыс беруші жазатайым оқиға болған кезден бастап бір тәулік 
ішінде хабарлауға міндетті:

А) жазатайым оқиға болған жердегі прокуратураға.
В) өз кәсіпорнының тіркелген жері бойынша облыс немесе аудан 

әкімшілігіне.
С) салық инспекциясына.
D) аумақтық әлеуметтік сақтандыру қорына.
E) зейнетақы қорына.
+17 Діріл тудыратын жабдықтармен және аспаптармен жұмыстарды 

ұйымдастыру кезінде:
А) жұмыс істеп тұрған стационарлық жабдықтың айналасындағы еден 

дірілінің азаюына оны діріл оқшаулағыштарына және жаппай іргетастарға 
орнату арқылы қол жеткізіледі.

В) трактордың жұмсақ жастықшасы агрофонға қарағанда қозғалтқыш 
пен берілістен жоғары жиілікті тербелістерді жақсы сөндіреді.

С) дірілдейтін құралдан қолдағы дірілдің зиянды әсерін азайту үшін 
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қолдарды мезгіл-мезгіл салқын суға салу ұсынылады.
D) діріл тамырлардың тарылуына әкеледі, әсіресе жылдың суық 

мезгілінде жұмыс істеген кезде.
E) діріл зиянсыз деп саналады.
18 Шудан қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру кезінде 

мыналарды ескеру қажет:
А) өндірістік үй-жайлардағы жұмыс орындарындағы шудың деңгейі 80 

дБ аспауы тиіс.
В) өндірістік үй-жайлар қабырғаларының дыбыс сіңіргіш қаптамасы 

Шу көзінен шығатын дыбыс толқындарының деңгейін төмендетеді.
С) жоғары шудың себептерінің бірі – машина бөлшектерінің дірілі.
D) Шу тек адамның құлағымен ғана емес, бас сүйегінің сүйектері 

арқылы да қабылданады.
E) неғұрлым қатаң, көлемді қалқалар шулы үй-жайларды адамдар 

тұратын аймақтан, негізінен олар арқылы дыбыстық толқындардың тікелей 
ең нашар енуіне байланысты жақсы қорғайды.

19 Тиеу-түсіру құралдары
А) жүктерді қолмен айлабұйымдарсыз 1,5 м аспайтын биіктікке, ал 

көлбеу жазықтық бойынша 3 м аспайтын биіктікке ауыстыруға рұқсат 
етіледі. Тұрақты орын ауыстыру – медициналық тексеруден өткен 18 жасқа 
толмаған адамдарға ғана.

В) жүкті жалғыз өзі алатын еркек жынысты адамдар үшін ауыр 
заттарды тасудың шекті нормасы – 80 кг. Оны 25 метрден артық қашықтыққа 
ауыстыру кезінде арбаларды, конвейерлерді және басқа да шағын 
механикаландыру құралдарын қолдану керек.

С) жүктерді ілмектеуді кәсіпорында әзірленген және оның басшысы 
бекіткен және кранның жұмыс аймағында ілінген жүктің әрбір түріне 
қатысты ілмектеу схемаларына сәйкес жүргізеді.

D) жүк көтерілген кезде ілмекте бір нәрсені өте мұқият түзету керек, 
жүкті босату мүмкін.

E) адамдардың жүкке, көтерілген жүктің астына, оның орнын ауыстыру 
жолында болуына жол берілмейді. Краншы жүкті адамдардың үстінен 
жылжытуға құқылы емес

20% Жүк көтергіш машиналар (ГПМ):
А) кәсіпорын басшылары Техникалық қадағалау органдарында барлық 

сатып алынған крандарды, барлық түрлерін, кез келген жүк көтергіштігін, 
басқарудың кез келген түрін тіркеуге және оларды жұмысқа қосуға рұқсат 
алуға міндетті.

В) кранды еденнен немесе стационарлық пультпен басқаруға және 
жүкті оны байламай ілуге негізгі кәсіптердің жұмысшылары (дәнекерлеуші, 
слесарь және т.б.) тиісті нұсқаулықтан, кранды басқару және жүкті ілмектеу 
дағдыларын тексергеннен кейін жіберілуі мүмкін.

С) БПМ ішінара техникалық куәландыруды 12 айда 1 рет, толық 3 
жылда 1 рет жүргізеді.
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D) ГПМ статикалық сынау кезінде оны номиналдыдан 25% жоғары 
жүктемемен, динамикалық сынау кезінде – 10% - ға сынайды.

E) сирек пайдаланылатындарды қоспағанда, ілмектерді жүк қармау 
құрылғыларын қарап тексеру журналына нәтижелерді енгізе отырып, ай 
сайын мерзімді қарап тексеруге жатады

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде келесі мәселелер қарастырылды: 
- Еңбекті қорғау саласындағы еңбек заңнамасы 
- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
- байланыс желісінде жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау 

жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар.
Нәтижесінде оқушылар осы тарауды оқи алады:
Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары;
- байланыс желісіндегі жұмыс орнын қоршау;
1кВ дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында электр 

тогының соғуынан жеке және топтық қорғау құралдарын қолданады.
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Глоссарий

Байланыс желісінің электр монтері - бұл жол телімін электрлендіру 
немесе электрлендірілген телімде байланыс желісін орнату мақсатында 
байланыс желісін орнатуды жүзеге асыратын қызметкер.

Энергетикалық жүйе (Энергожүйе) – осы режимді жалпы басқару 
кезінде электр және жылу энергиясын өндірудің, түрлендірудің және 
таратудың үздіксіз процесінде бірлескен және режим ортақтығымен 
байланысты электр станцияларының, электр және жылу желілерінің 
жиынтығы.

Энергия жүйесінің электрлік бөлігі - электр станциялары мен электр 
жүйелерінің электр қондырғыларының жиынтығы.

Электр энергетикасы жүйесі-электр энергиясын өндіру, беру, тарату 
және тұтыну процестерінің ортақтығымен біріктірілген энергия жүйесінің 
электр бөлігі және одан қоректенетін электр энергиясын қабылдағыштар 
(ЭЭ).

Электрмен жабдықтау - тұтынушыларды электр энергиясымен 
қамтамасыз ету.

Электрмен жабдықтау жүйесі - тұтынушыларды электр энергиясымен 
қамтамасыз етуге арналған электр қондырғыларының жиынтығы.

Орталықтандырылған электрмен жабдықтау - ЭЭ тұтынушыларын 
энергия жүйесінен электрмен жабдықтау.

Электр желісі - электр беру желілерімен (ЭБЖ) жалғанған және белгілі 
бір аумақта жұмыс істейтін қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларынан 
(ТҚ) тұратын ЭЭ беруге және таратуға арналған электр қондырғыларының 
жиынтығы.

Кәсіпорынның электр желісі төмендеткіш және түрлендіргіш 
қосалқы станцияларды, тарату пункттерін (РП), электр қабылдағыштарды 
(ЭП) және кәсіпорын аумағындағы ЭЖЖ біріктіреді.

Оқшаулағыш-бір нәрсені ортаның қалған бөлігінен бөлуге, 
оқшаулауға немесе бөлуге арналған құрал.

Байланыс желісінің тіректері - темір-бетон, металл немесе ағаш 
құрылымдар, оларда байланыс суспензиясының сымдары және 
электрлендірілген темір жолдардың басқа әуе желілері бекітілген.  

Пантограф - электровоздар мен электр пойыздарындағы ток түсіргіш 
байланыс желісінен ток көтеру үшін қызмет етеді.

Дроссель трансформаторлары - байланыстырушы сымдардың 
кедергісінен рельс тізбегінің тәуелсіздігін қамтамасыз ететін сәйкес келетін 
трансформаторлар.

Негізгі коммутатор - бұл бүкіл ғимарат немесе оның оқшауланған 
бөлігі электр қуатымен қамтамасыз етілетін коммутатор.

Тарату шкафы (ТШ) – кернеуі 1000 В дейінгі, жеке ЭП немесе 
олардың топтары (электр қозғалтқыштар, топтық қалқандар) үшін қорғау 
аппараттары мен коммутациялық аппараттар (немесе тек қана қорғау 
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аппараттары) орнатылған құрылғы.
Кабельдік желі (КЖ) – жалғағыш, бекіткіш муфталары (бітеулері) 

және бекіткіш бөлшектері бар бір немесе бірнеше параллель кабельдерден 
тұратын ЭЭ беруге арналған желі.

Әуе желілері - ашық ауада орналасқан және инженерлік 
құрылыстардағы тіректерге немесе кронштейндерге және тіректерге 
(көпірлерде, жол өткізгіштерде және т.б.) оқшаулағыштар мен 
арматуралардың көмегімен бекітілген сымдар арқылы ЭЭ беруге арналған 
құрылғылар.

Электр сымдары - қорғаныс конструкциялары мен бөлшектерін ұстап 
тұрушы бекітпелері бар сымдар мен кабельдердің жиынтығы.

Электрмен жабдықтау дистанциясы (ЭЧ) - өзінің желілері мен 
қосалқы станциялары арқылы электр энергиясын тұтынушылардың 
барлығын электрмен жабдықтауды жүзеге асыратын темір жолдың әкімшілік 
шаруашылық бөлімшесі (ЭЧ шифры).

Магистральдық желі - бас станцияны субмагистральды желіге 
қосатын тарату желісі құрылғыларының жиынтығы.

Пойыздар қозғалысының кестесіндегі "терезе" - жөндеу-құрылыс 
немесе монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін аралықтағы, аралықтың 
жекелеген жолдары бойынша немесе станция арқылы пойыздардың 
қозғалысы тоқтатылатын уақыт.

Байланыс желісі - электрлендірілген темір жолдар мен басқа да көлік 
түрлерінің техникалық құрылысы , ол электр жылжымалы құрамға тартқыш 
қосалқы станциялардан электр энергиясын беру үшін қолданылады.

Арқансым - байланыс желісінің ұстап тұрушы құрылғыларына 
бекітілген тізбекті байланыс суспензиясының сымы.

Консольдер мен кронштейндер - ұстап тұрушы құрылғылары 
байланыс желісінің сымдарын жолдың осьіне, рельс басының деңгейіне, 
жерге және басқа құрылымдарға қатысты белгілі бір қалыпта бекітуге 
арналған.

Салбыраған жебе - бойлық элементтің (сымның, Арқалықтың, 
көпірдің) төменгі/жоғары нүктесі мен тіректерге бекіту нүктелерін қосатын 
түзудің арасындағы тік қашықтық.

Темір жол станциясы — жол дамуы бар және пойыздарды қабылдау,
жөнелту, кесіп өту және басып озу операцияларын[1], жүктерді, багажды және 
жүк-багажды қабылдау, беру және жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі 
операцияларды, ал дамыған жол құрылғыларында- пойыздарды 
қалыптастыру және тарату жөніндегі маневрлік жұмысты және пойыздармен 
техникалық операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін темір жолдардың 
бөлек пункті. 

Физикалық шама - көптеген объектілер үшін сапалық жағынан ортақ 
және олардың әрқайсысы үшін сандық жағынан жеке қасиет.
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Физикалық шаманың өлшем бірлігі - бірлікке тең сандық мән 
берілген және онымен біртекті физикалық шамаларды сандық білдіру үшін 
қолданылатын белгіленген мөлшердің физикалық шамасы.

Сертификаттау - сертификаттау органы жүзеге асыратын 
объектілердің техникалық регламенттердің талаптарына, стандарттардың 
ережелеріне немесе шарттардың талаптарына сәйкестігін растау нысаны.

Сәйкестікті растау - өнімнің немесе өзге де объектілердің, өндіріс, 
пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату, жұмыстарды 
орындау немесе қызметтерді көрсету процестерінің техникалық 
регламенттердің талаптарына, стандарттардың ережелеріне немесе 
шарттардың талаптарына сәйкестігін құжаттамалық куәландыру.

Сәйкестікті бағалау - объектіге қойылатын талаптардың сақталуын 
тікелей немесе жанама анықтау.

Сәйкестік сертификаты - объектінің техникалық регламенттердің 
талаптарына, стандарттардың ережелеріне немесе шарттардың талаптарына 
сәйкестігін куәландыратын құжат.

Сертификаттау жүйесі - сертификаттау жөніндегі жұмыстарды 
орындау ережелерінің, оның қатысушыларының және тұтастай 
Сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу ережелерінің жиынтығы.

Аккредиттеу - аккредиттеу органының жеке немесе заңды тұлғаның 
сәйкестікті бағалаудың белгілі бір саласындағы жұмыстарды орындау 
құзыреттілігін ресми тануы.

Желі (ағылш. network) - бір-бірімен байланыс желілерімен 
байланысқан объектілердің өзара әрекеттесетін жиынтығы. 

Желілік технологиялардың негізін есептеу желілері, компьютерлік 
желілер (ағылш. компьютерлік желі) немесе компьютерлік желілер. 

Компьютерлік желі - бұл ақпаратты таратуға және таратуға арналған 
есептеу, бағдарламалық қамтамасыз ету, байланыс және 
ұйымдастырушылық-әдістемелік құралдардың жиынтығы. 

Ақпараттық желі - бұл ақпарат құру, өңдеу, сақтау және пайдалану 
өнімі ретінде әрекет ететін байланыс желісінің бір түрі. Ақпараттық 
желілердегі негізгі компонент-байланыс желісі.

Коммуникациялық желі - бұл желі ішінде ақпарат беру жүзеге 
асырылатын ақпаратты және беру желілерін құру (генерациялау), түрлендіру, 
сақтау және тұтыну функцияларын жүзеге асыратын объектілер жүйесі. 

Өлшем - бұл құрылымдар мен құрылғылардың шекті сыртқы 
геометриялық құрылымы (белгілі бір бөлімде), олар алып жатқан кеңістік 
пен көрші объектілерді орналастыру жағдайларын орнатуға мүмкіндік береді.

Локомотив шаруашылығы - темір жолдардың тасымалдау жұмысын 
тарту құралдарымен және осы құралдарды техникалық талаптарға сәйкес 
ұстауды қамтамасыз етеді. 

Вагон шаруашылығы - бұл вагондардың жалпы паркіне техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу жүзеге асырылатын желілік кәсіпорындардың 
аумақтық бытыраңқы жүйесі.




